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Abstract 
 
The witness seminar “IRF och den svenska rymdforskning-
en” (IRF and Swedish space research) was held at IRF (Insti-
tutet för rymdfysik, The Swedish Institute of Space Physics) in 
Kiruna on November 16, 2017, and was led by Martin 
Emanuel and Johan Kärnfelt. The seminar covered three 
themes: key events in the history of the institute; the funding 
structures of Swedish space-related research; and issues con-
cerning instrumentation of space physics experiments. Vari-
ous key events were proposed, ranging from contingencies in 
the establishment of the institute in 1957 to the institute’s en-
gagement in ESRO’s very first scientific satellites, the Swe-
dish-Soviet research collaborations initiated in the 1970s, and 
the Swedish scientific satellite Viking launched in 1986. The 
1960s was a difficult decade for Swedish space-related re-
search, with most national funding channelled through the 
European Space Research Organisation (ESRO). Since 
ESRO prioritized satellite programmes, the institute—as the 
only Swedish group with experience of satellites—fared well 
compared to other research groups. The institute came to 
dominate Swedish space physics. In the period 1970–1994, 
the first director of the institute also chaired the scientific 
committee of the Swedish research councils (Forskningsrådens 
rymdnämnd) until 1972, and then of the Swedish National 
Space Board (Statens delegation för rymdverksamhet). The issue of 
potential bias and conflict of interest was discussed. Whereas 
some panellists stressed the fair, smooth and non-conflicting 
nature of the situation, others argued that certain groups felt 
discriminated. The participants often mentioned the im-
portance of having in-house engineering skills at the institute: 
it was cheaper, made possible the long-term build-up of 
competence, and allowed for the immediate collaboration be-
tween the scientists and the engineers in the design of exper-
iments. In contrast, many other groups relied on the technical 
expertise of the Swedish Space Corporation (SSC; Rymdbo-
laget). The relationship between the institute and SSC appears 
to have been one of both cooperation and competition. 
Breakthroughs in microelectronics in particular had a large 
impact on the instrumentation of scientific experiments. In-
deed, Soviet interest in Western microelectronics was pointed 
out by several participants as an important motivation for the 
Soviets to partake in space research collaboration with the in-
stitute; for the institute, the collaboration meant opportunities 
to launch experiments with Soviet rockets. 
 



 

 

 



 

 

Förord 
 
Vittnesseminariet ”IRF och den svenska rymdforskningen” ägde rum på Institutet för 
rymdfysik (IRF) i Kiruna den 16 november 2017. Seminariet arrangerades inom ramen 
för projektet ”50 år i rymden, dokumentation av svensk rymdverksamhet” finansierat av 
Rymdstyrelsen och Vinnova med bidrag från KTH Space och SSC. Projektet leddes av 
Nina Wormbs och bedrevs vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö vid KTH, i samarbete med Tekniska museet. Forskningssekreterare var Martin 
Emanuel och Johan Gärdebo. Vittnesseminariet spelades in med ljud och bild samt tran-
skriberades därefter. Seminariet planerades av Martin Emanuel vid Avdelningen för hi-
storiska studier, KTH, tillsammans med Johan Kärnfält vid Institutionen för litteratur, 
idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Redigeringen av transkriptet har skett 
varsamt och i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Original-
inspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet genomfördes i 
samverkan med IRF. 
 
Deltagare: Martin Emanuel (ordf.), Johan Kärnfelt (ordf.), Herman Andersson, Kerstin 
Fredga, Sven Grahn, Georg Gustafsson, Bengt Hultqvist, Kjell Lundin, Rickard Lundin, 
Lennart Nordh 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Stas Barabash, Rick McGregor, Ella Carlsson Sjö-
berg, Mats Holmström, Carl-Fredrik Enell 
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IRF och den svenska rymdforskningen 
 
Martin Emanuel:1 Vi är tacksamma för att vi får vara här i IRF:s lokaler i Kiruna. Det är 
mitt första besök här. Stas, vill du kanske börja med att säga något? 
 
Stas Barabash:2 Ja. Hjärtligt välkomna till IRF, till det här Vittnesseminariet om den 
svenska rymdforskningen. Jag är jätteglad att se er här för att diskutera det unika feno-
menet som kallas svenska rymdverksamheten. Det är unikt. Det är ni som har gjort ett 
enormt stort bidrag till att göra det möjligt. Men det är klart att allt måste dokumenteras 
och det är oerhört viktigt. Jag skulle säga så här, att det är jätteviktigt för kommande ge-
nerationer att veta att problemen som inträffar, de är inte unika. Ni hade massor med 
likadana problem och det är det som jag egentligen vill höra, och det är det som jag gillar 
med att vi dokumenterar det här. Igen, hjärtligt välkomna till Vittnesseminariet. 
 
Martin Emanuel: Det här är det tredje seminariet vi genomför inom ramen för det här 
dokumentationsprojektet om svensk rymdvereksamhet. Det ska alltså handla om IRF, 
men vi vill också behandla IRF:s roll i det större svenska rymdlandskapet. Men att be-
handla hela IRF:s historia på fyra timmar är fullständigt omöjligt. Därför har vi försökt 
identifiera tre frågepaket, där det första handlar om att försöka ta fast på vad som har 
varit avgörande händelser i IRF:s historia. Det andra handlar om forskningsfinansiering-
en. Hur IRF har kunnat tillförskansa sig medel på olika vis och förhållandet mellan olika 
forskargrupper och så där. Det tredje handlar mer om samspelet mellan forskare och 
ingenjörer här på IRF när det gäller utveckling av vetenskapliga experiment. Där vi har 
förstått att IRF kanske är lite unikt. 
 Johan ska ta hand om första passet och passar väl på att presentera sig själv. 
 
Johan Kärnfelt:3 Johan Kärnfelt heter jag alltså, och det är Martin som har bjudit in mig 
som moderator vid den här tillställningen. Min största merit i rymdsammanhang tror jag 
är att jag skrev mitt specialarbete i gymnasiet om rymdfärjan Colombia 1992. Sedan gick 
jag in på astronomispåret istället. Jag är idéhistoriker från Göteborg, men inriktad mot 
vetenskapshistoria, speciellt astronomins historia. Så jag har skrivit mycket om det. Jag 
har till exempel skrivit en bok om amatörastronomins historia ihop med en kollega, och 
så har jag jobbat i ett annat projekt om tidsstandardisering och astronomernas roll i det. 
Så jag kommer in lite från sidan, men som allmänt astronomiintresserad så har jag följt 
vad som händer även på ert område. Så vi får väl se vad jag kan bidra med. Jag tänker att 
jag kanske kan komma med lite andra frågor och inspel. 
 Första punkten här är att ni var och en ska få möjlighet att presentera er. Vi tänker 
att varje person får tio minuter på sig att först säga någonting om vem de själva är i relat-
ion till IRF och svensk rymdverksamhet, och sedan också att försöka identifiera en eller 
ett par avgörande händelser som har pekat framåt i en speciell riktning. Vi tänkte börja 
med föreståndarna för IRF. Så varsågod, Bengt.  
 

                                                 
1 Martin Emanuel, f. 1977, fil.dr. teknikhistoria, KTH 2013. 
2 Stanislav Barabash, f. 1964 i Volgograd, Ryssland, fil.dr. Umeå universitet 1996, professor IRF 2002, 
föreståndare IRF sedan 2015. Före han kom till IRF arbetade han vid ryska rymdforskningsinstitutet IKI. 
3 Johan Kärnfelt, f. 1963, docent idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet. 
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Bengt Hultqvist:4 Vi har pratat om det här förut några gånger. Jag har varit med från 
början. Jag kom upp -57. Vad det gäller viktiga händelser så var det ju beslutat 1956 att 
det skulle byggas ett nytt geofysiskt observatorium i Kiruna, som byggdes under vintern 
-56/57. Jag blev föreståndare på grund av att jag råkade träffa, på ett tidigt stadium, pro-
fessor Rolf Sievert.5 Han var ju den som skapade IRF. Utan hans insatser hade vårt insti-
tut aldrig funnits. Han höll på intensivt i tolv år innan han lyckades få staten att lova att 
betala den största delen av rymdforskningen, och det skedde då -56. Jag var ännu på uni-
versitetet och då råkade jag se en annons, ett litet anslag av Sievert att han ville ha en 
rymdstudent att jobba för honom under en sommar. Så jag kontaktade honom och job-
bade den där sommaren. När sommaren var över och jag sa tack och adjö till honom så 
sa han, hör av dig när du är färdig med examen, sa han bara. Och det gjorde jag på våren 
-51. Då fick jag mitt första jobb. Han ville att jag skulle beräkna den naturliga strålnings-
dosen i olika utomhusmiljöer i Sveriges olika delar. Det var då att beräkna strålningsdo-
sen, dels de uppmätta uranhalterna i mineraler och dels den strålning som kommer från 
atmosfären, och slutligen från kosmisk strålning. Och de tre tillsammans beräknade jag 
då under 1951. Sievert trodde att det skulle ta lång tid för mig att beräkna det där, därför 
han var bara medveten om den så kallade trippelintegralen som ingår i de här beräkning-
arna, och som bara kunde beräknas genom numerisk integration. För hand så att säga. 
Och då skulle det ha tagit väldigt lång tid. Men av en händelse så hittade jag en ny bok 
med numeriska värden och ett stort antal avancerade matematiska funktioner. Däribland 
den här exponentialintegralen som jag var intresserad av. Så med hjälp av den och de 
numeriska värdena kunde jag klara av det där på en månad i stället för sex månader eller 
något sådant, som han beräknade. Då växte Sieverts förvåning och han sa, då måste du 
publicera den beräkningen. Och det gjorde jag. Det blev min första vetenskapliga publi-
kation. Sedan sa han också, det där räcker bra som avhandling för licentiatexamen. Så jag 
började läsa de kurser som ingick. Det var mycket omfattande läskurser för det, och 1954 
så blev jag licentiat. Sedan gjorde jag min militärtjänst hela året 1952. I slutet på det året 
ringde Sievert mig och ville att jag skulle mäta upp stråldoser i ett stort antal bostadshus 
belägna i olika delar av Sverige och byggda med olika material. Det ville han på grund av 
att ett av företagen som tillverkade lättbetong hade använt sig av de skiffrar som finns i 
Västgötabergen, och de innehåller rätt mycket uran. Det hade kommit till betongföreta-
gets kännedom att där kunde bli ett problem för dem, att det var högre stråldos i hus 
byggda i betong. Det gjorde att ledningen ville att Sievert skulle genomföra en ordentlig 
utredning av stråldoser spridda i olika material belägna i olika delar av landet. Och de 
skulle betala den studien. 
 
Martin Emanuel: Bengt, ursäkta att jag avbryter. Det är uppenbart att du skulle kunna 
prata om det här i fyra timmar, men det har vi tyvärr inte tid till.  
 
Bengt Hultqvist: I alla fall, det ledde till att jag kom under Sieverts vingar. Sievert hade 
åtta barn i två äktenskap. Men han hade inget barn som hade följt i hans spår. Så på nå-
got vis blev jag hans efterföljare, så han behandlade mig närmast som en far. Det ledde 
till att, så småningom, efter disputationen, så föreslog han att jag skulle åka till Kiruna 
och bli chef för observatoriet som man just då hade börjat bygga. Så det var bakgrunden. 
Sievert var min välgörare.  
 
                                                 
4 Bengt Hultqvist, f. 1927, professor i rymdfysik, föreståndare Kiruna geofysiska observato-
rium/institut/Institutet för rymdfysik 1956–94. 
5 Rolf Sievert (1896–1966), medicinsk fysiker, pionjär inom mätning av stråldoser och en av de drivande 
vid tillkomsten av Kiruna geofysiska observatorium. 
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Johan Kärnfelt: Du nämnde Kiruna-observatoriet som är en sådan avgörande händelse. 
Sedan var du ju föreståndare här väldigt länge. Kan du se någon annan episod, under den 
resan, som pekat ut en riktning för framtiden? 
 
Bengt Hultqvist: Jag kan tillägga en sak. Jag tog alla jobb på grund av att jag fick bra 
betalt. Men sedan var det Sievert som såg till att jag fick maximal akademisk meritering 
för alla jobb jag gjorde, och det var en väldigt viktig funktion. 
 
Johan Kärnfelt: Ska vi nöja oss med det så länge? Så kan vi se om det är någon annan 
som vill kommentera den här berättelsen innan vi går vidare till nästa presentation.  
 
Rickard Lundin:6 Jag kan bara nämna det där med ESRO-1, det var en stor händelse. I 
varje fall har det präglad mig. Men jag hade ju inte kommit in då, det var innan min tid. 
Så att komma hit när det fanns ett experiment, eller två till och med, det var en stor sak. 
 
Martin Emanuel: Kan man då säga att formativt i det här fallet skulle vara att IRF lyck-
ades växla in på det europeiska samarbetet för att kunna växa och göra sig viktigt?  
 
Rickard Lundin: Ja, det kan man säga. 
 
Herman Andersson:7 En annan viktig milstolpe tror jag är det här ryska samarbetet, 
som vi inledde redan med uppsändningarna 1979 och 1980, av satelliterna Prognoz-7 och 
-8.8 Vi har arbetet tillsammans med ryssarna under väldigt lång tid och vi samarbetar 
fortfarande, även om det är mycket mindre aktivt nuförtiden. Det har gett oss möjlighet-
en att delta i ett flertal missioner runt jorden och till Mars, så det har varit väldigt avgö-
rande. Och så naturligtvis Viking,9 vilket utgjorde starten på det nationella programmet 
och som också var väldigt betydelsefullt. Sedan alla andra samarbeten, inte bara inom 
Europa men med Sovjetunion och senare Ryssland, USA, Japan, Kina och Indien. Vi har 
över tid flugit med alla rymdnationer och allt är ju till nytta. Man får in en fot här och en 
fot där. 
 
Johan Kärnfelt: Jag tror vi ska fortsätta här med nästa föreståndare. Rickard Lundin, då 
får du tio minuter på dig. 
 
Rickard Lundin: Jag tog över som föreståndare efter Bengt, med viss bävan. Egentligen 
så ville jag inte börja i den ändan, men jag kan komma till det sedan. Mitt första intryck 
när jag kom då -71 som doktorand… Jag visste inte att det skulle bli så. Jag blev bara 
bjuden på en flygresa till Kiruna, som för mig är lite av en barndomsstad. Jag hade min 
farmor och farfar där. Så för mig var det inget konstigt. Men just det att komma till IRF 
efter att ha varit på två universitet och känt atmosfärerna i forskarmiljöerna där, så var 
det här någonting alldeles oerhört. Jag hade inte sett någonting liknande. Det var en ar-
betsplats där det fanns mycket mera resurser, intressanta projekt, datorkapacitet. Vi hade 
en CDC1700 när jag kom -71. Då tänkte jag, det här är inte sant. Där köade man på 
                                                 
6 Rickard Lundin, f. 1944, fil.dr. rymdfysik, Umeå universitet 1977, professor vid IRF 1988, institutets 
föreståndare 1994–2003. 
7 Herman Andersson, f. 1954, ingenjör vid IRF sedan 1975, bland annat som teknisk chef för forsknings-
programmet SSPT (Solar System Physics and space Technology). 
8 Prognoz, sovjetiskt rymdforskningsprogram med tolv satelliter som sändes upp från Kosmodromen i 
Bajkonur 1972–96. Prognoz-7 och 8 sändes upp 1978 respektive 1980 med experiment för att undersöka 
solens strålning, rymdplasma och jordens magnetosfär. 
9 Viking, den första svenska satelliten, huvudsakligen för norrskensforskning, uppsänd 1986. 
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Umeå universitet med sina kort då och fick vänta veckovis innan man fick det att fun-
gera. Här gick man och satte sig och skrev programmet själv. Det var någonting alldeles 
oerhört. Dessutom hade vi en miljö som var väldigt rik på den viktiga personalen i fors-
karsammanhang. Inte bara forskare utan tekniker och ingenjörer som kan bygga experi-
ment. Bara en sådan sak. Om man går till universiteten idag så ser man att det finns näst-
an inga sådana miljöer kvar. Annat än väldigt speciella miljöer som är väl försedda med 
anslag. Så för mig var det rena Eureka, det här var inte riktigt sant, det finns ju inte. 
 Sedan var det så att man redan hade två viktiga projekt uppe i rymden: ESRO-1 
och ESRO-2, och sen ESRO-4,10 som kom upp -72, och var här -71. Och så GEOS.11 
Det låg alltså satelliter i kö och väntade där. Så det var oerhört inspirerande. Sedan fick 
jag förmånen, när vi kommer in på det här med det ryska samarbetet. Egentligen började 
det med någonting annat. Det tror jag man känner till på Rymdstyrelsen, eller i alla fall på 
Rymdbolaget.12 Det fanns ett projekt som hette M-Sat. Det var våra sovjetiska kontakter, 
och Bengt spelade en oerhört viktig roll. Det var väl -76 du var första gången i Moskva, 
och sedan några månader sedan så kom jag. -78 skickades Prognoz-7 upp. På ett och ett 
halvt år byggde vi flygvärdiga experiment. Vi hade väl tre stycken, tror jag. Det är ju inte 
möjligt i en vanlig universitetsmiljö. Utan här var en professionell miljö där vi kunde 
bygga experimenten. Vi kunde snabbt göra designen på den. Vi hade en del kopior som 
vi fick från Lockheed i Palo Alto, så vi kunde göra lite avbildningar av dem, och använda 
de erfarenheterna. Helt plötsligt var vi mitt inne i det ryska satellitprogrammet: 
PROMICS-1 och 2 på Prognoz-7 och 8, PROMICS-3 på Interball, och sedan hade vi 
Phobos- och Mars-projekten som följde i rad. Så jag tror att för mig var det här min in-
körsport till kvalificerad forskning. Det var just det, att vi hade det ryska samarbetet. Det 
var oerhört viktigt. Jag kan ha utläggning kring det här hur mycket som helst. Vi gjorde 
massor av första upptäckter. Bara en sådan sak. Med de instrument vi byggde kunde ju gå 
ut i områden där ingen varit tidigare och göra mätningar av jonernas massammansättning, 
något som blev en specialitet med tiden. Så det var en oerhört inspirerande period för 
oss. 
 Och allt det här kan jag sammanfatta ganska kort. Man kan först ställa sig frågan: 
Hur kan det här komma sig att en sådan här miljö, långt upp, 68 grader nord, 60 mil från 
närmaste universitet, och 120 mil eller någonting till Stockholm och Uppsala-området. Vi 
var de enda som hade den här kapaciteten. Hur kunde det vara så? Och jag tror att det är 
ganska enkelt. Vi är en professionell forskningsorganisation. Vi bedriver hundra procent 
forskning och utveckling. Och vi har en rikt utrustad miljö med instrument, med profess-
ionell personal, ingenjörer, tekniker som är oerhört lojala och jobbar här uppe. Så det är 
egentligen inget konstigare än sport, brukar jag säga. Professionalitet är bland det viktig-
aste som finns i alla verksamheter. Om man börjar dela upp intresset för mycket, så blir 
det väldigt svårt att göra något på den korta tid det är fråga om. För vi fungerar egentlig-
en som en industri. Vi har leveransdatum, och satelliten väntar inte på oss om den ska 
upp tre veckor senare. Utan allting ska vara klart och testat. Så det är en inspirerande 
miljö, och som sagt en professionell miljö, som krävs för professionell forskning.  
 
Johan Kärnfelt: Om jag förstår dig rätt här, så är det ett formativt moment här, det här 
ryska samarbetet. 

                                                 
10 ESRO-1 och ESRO-2 (1968) och ESRO-4 (1972), små forskningssatelliter med vetenskapliga experi-
ment från flera forskargrupper och som alla var en del av ESRO:s första satellitprogram (den ”blå boken”). 
11 GEOS, geostationär satellit med experiment för undersökning av magnetosfären. Första uppskjutningen 
misslyckades och följdes av en andra 1978. 
12 Svenska rymdaktiebolaget, ägt av svenska staten, inrättat 1972 i samband med Sveriges övertagande av 
Esrange. Övertog även verksamhet och personal från Rymdtekniska gruppen. 
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Rickard Lundin: Just det, och så kommer vi till det. M-Sat var då vårt första försök i 
Sverige att göra en egen satellit. Det visade sig att det var ganska svårt. Senare gick det väl 
bra. Jag vet att vi har haft andra möjligheter. Vi har kunnat skicka upp småsatelliter och 
så. Men just då passade det sig inte. Jag vet inte om det var från vår sida eller om det var 
från Rymdbolagets sida. Men där föddes det svenska satellitprogramet, som sedermera 
blev Viking, som skickades upp -86, Freja13 -92, och så vidare, men då är det med mini-
satelliter. Och även för vår del, vi byggde vår första nanosatellit -99. 
 
Martin Emanuel: M-Sat, är det den som går under namnet ”den svenska satelliten”. 
 
[Flera i mun på varandra: Nej!] 
 
Rickard Lundin: Nej. Det var ett projekt som gick i stöpsleven först senare, när vi fick 
Vikingprojektet. 
 
Bengt Hultqvist: En sak som är väldigt viktig. Rickard hade turen att komma in när vi 
redan var en satellitgrupp. Men när jag blev föreståndare så fick jag mängder med beske-
det, ”Det begriper du väl att det inte går att utföra avancerad forskning på en sådan isole-
rad plats. Hur kan du vara så dum?” Till och med den ständige sekreteraren sa när vi 
skulle inviga det, ”Ja, men, ska vi verkligen inviga det? Det kan ju verka lite löjligt om vi 
inte kan hålla igång det”, sa han, den tidigare chefen för akademien. Det var ju akademien 
som satte igång alltihop. Jag skulle just då fara upp till Kiruna och börja. Det visade sig 
att varenda en hade fel. Stockholmare har ju inget direkt begrepp om värdefulla landom-
råden i Europa. Det viktigaste för oss är ju att vi har norrskenet, och det var ju därför vi 
for till Kiruna. Tack vare den så fick vi så småningom en situation där alla ville vara med 
och exploatera norrskenet, därför att den är unik i norra Skandinavien. Vi har det mild-
aste klimatet på grund av havsströmmarna. Vi har en stad med goda kommunikationer 
intill oss. Så det är ett unikt bra område. Men när vi for dit så var det ingen som trodde 
på oss. Utom Sievert. Och jag trodde på Sievert. Men sedan blev det faktiskt ett kapital 
för oss, denna misstro. Därför när de sedan såg att det gick, då blev de så förvånade att 
de blev mycket mer positivt inställda till oss än om det inte hade varit de här synpunkter-
na i början. Så det var egentligen bra att de misstrodde oss i början. 
 
Herman Andersson: Kanske var det tur att det var en envis smålänning som låg bakom. 
 
Bengt Hultqvist: Nu ska jag inte prata mer. 
 
Johan Kärnfelt: Det blev en bra avrundning på din presentation. Då kan vi gå vidare 
med nästa här. Då tänkte vi att Georg ska få ta till orda. Varsågod. 
 
Georg Gustafsson:14 Jag kom hit till institutet i januari -58. Som ni nu har hört av Bengt 
så fanns det bara två stycken som trodde på oss, nämligen Sievert och Bengt. Det var en 
ganska intressant period att komma hit. Det var mitt under det internationella geofysiska 
året, som var -57, -58, och dessutom hade ryssarna lyckats sända upp en satellit året före. 
Den där stjärnan kunde man se på Kirunahimlen och den gav naturligtvis ett visst in-
tresse. I varje fall bland folk som bodde häruppe, och det fanns intresse i pressen också. 
                                                 
13 Freja, svensk satellit för rymdfysikforskning, utvecklad av Rymdbolaget och uppsänd från Kina. Freja var 
i drift 1992–96. 
14 Georg Gustafsson, f. 1932, fil.dr. Umeå universitet 1970, forskare KGI 1958–83, sedan vid institutionen 
för rymdfysik, Uppsala universitet/IRF-Uppsala, professor i rymdfysik 1985. 
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När jag kom jag var den tredje fysikern som kom hit. Det var Bengt, Johannes Ortner,15 
och jag var den tredje. Så vi var ett ungt gäng och vi blev nog sex stycken ganska snart. 
Jag ska komma till det senare. Jag fick ett oerhört välkomnande när jag kom hit. Det var 
originellt så till vida att jag fick flytta in i en helt nybyggd villa här, ungefär femtio meter 
från det här huset. Där bodde vi väl i arton år tror jag. För mig som höll på med norr-
skensobservationerna, som är på natten, man ser ju inte norrsken på dagen, så var det ju 
alldeles idealiskt att kunna gå emellan här och titta på norrskenen med de instrument som 
fanns. 
 Jag ska berätta lite om hur det började här. Det var ju faktiskt så att norrskenet 
spelade en väldigt stor roll initialt här. Det som jag hade att göra med under 60-talet, det 
var norrskensmätningar av olika slag. När jag kom hit så fanns det några olika instru-
ment. Det fanns till exempel en magnetometer. Med den kan man se norrsken, i någon 
mening. Vi fick en riometer ganska snart. Med den kan man också titta på norrsken. Det 
tredje instrumentet, då skulle jag bygga två stycken fotometrar. Då byggde vi en fotome-
ter för elektroniskt norrsken och en för protonnorrsken. Vi hade dessutom en jonosond 
här, som FOA skötte. Så vi hade en viss instrumentering redan när vi kom hit. Men i rask 
takt så utvecklades det här. Ja, vi hade All-sky kamera också. En sådan här kamera med 
väldigt vid vinkel, som fotograferade hela himlen. Under geofysiska året samlades det ju 
in norrskensfilmer från hela jordklotet. De samlades på KTH, där hade man någonting 
som heter All-sky kamera arkivet. Det flyttades så småningom upp hit till IRF i Kiruna. 
Så jag hade tillgång till alla filmer som man kunde tänka sig av norrskenet. Ja, jag kanske 
ska säga det, att det första instrumentet, det var riometern. Den satte igång forskningsar-
betet här på direkten måste jag säga. Det som inträffade var att, den slutade att fungera. 
Det vill säga den signalen gick ner till noll. Och det tog någon vecka innan vi begrep att 
det inte var instrumentfel utan det var någonting helt annat. Det femomenet startade 
verksamheten här i stor skala skulle jag vilja påstå. Den andra saken som var aktuell just 
då, det var ett radionorrsken, som få hade hört talas om då. Men det var så att när TV 
började sändas så visade det sig att man kan se TV genom att rikta antennen mot norr 
istället för mot söder. Det var ju en ganska märklig upptäckt. Därför startade vi radioob-
servationen härifrån av norrskensekon från norr. Det blev också välkänt i samhället i 
övrigt. Däremot så tog de här sakerna som jag höll på med från norrskenskameran sin 
tid. Men vi hade mycket samarbeten på grund av de här filmerna som vi hade. Jag har till 
exempel samarbetat mycket med kollegor i Tromsö, Sodankylä och Moskva. Ni vet, rys-
sarna har en gräns, en väldigt lång latitudgräns i Sibirien. Och de hade ju kameror på ett 
flertal av sina stationer. De hade magnetometrar också, så under den tiden samlade vi 
väldigt mycket information om norrskensformationer, framför allt substormar, en karak-
teristisk form av norrsken. 
 Bengt sa inte det men innan han började här så hade han gjort en undersökning av 
jordens magnetfält. Jordens magnetfält avviker ganska mycket från ett dipolfält. Jag 
gjorde en undersökning av norrskensbågar baserat på all-sky kamera arkivet. Norrskens-
bågar är norrskensformationer som sträcker sig över tusentals kilometrar längs norr-
skensovalen. Jag vet inte hur många filmer vi tittade på, men vi tittade på många. Jag 
gjorde då en statistik över de här norrskensbågarnas riktning. Det visade sig att den här 
avvikelsen från dipolfältet, det var helt fundamentalt. Så det vi gjorde det var att utveckla 
beräkningarna av magnetfältet med två stycken termer till. Plus att vi gjorde om det så att 
det var lite lättare att använda, det vill säga att man gjorde koordinater av avvikelserna 
                                                 
15 Johannes Ortner, f. 1933, österrikisk geofysiker. Ortner arbetade 1957–62 vid Kiruna Geofysiska Obser-
vatorium och ledde byggandet av de första svensk raketburna norrskensexperimenten 1960–62. Senare 
hade han en karriär inom COPERS och ERSO innan han 1974 blev chef för det österrikiska rymdbolaget 
Österreichische Gesellschaft für Weltraumfragen. 
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från dipolfältet. Vi gjorde latitud och longitud av det här korrigerade geomagnetiska ko-
ordinatsystemet, som vi kallade det. Dessa koordinater kom att användas vid många 
norrskensstudier. Då visade det sig att de här norrskensbågarna, de hängde ihop runt hela 
polarkalotten. De bildade ett välstrukturerat mönster. Så vi kunde göra statistik på rikt-
ningen på norrskensbågarna över hela området. Det var något av vikt för framtida studier 
av norrskenets morfologi. Man kunde inte föreställa sig att det gick att göra överhuvud-
taget. Men det berodde väldigt mycket på det här koordinatsystemet som vi använde. 
Därför att då strukturerar man formationerna i norrskensovalerna på ett mycket bättre 
sätt. För det är ganska stora avvikelser mellan dipolfältet och det här korrigerade, och 
framförallt om man kommer närmare polen. Ja, det var en av de studier jag gjorde som 
spelade roll för intresset för det här området. 
 Den andra saken jag vill tala om, det handlar också om de allra första åren. Det är 
helt otroligt vilket förutseende i planeringen det var. Nu kommer jag inte ihåg åren rik-
tigt, men 1962 ungefär, så började Bengt planera ESRO-1. Esrange började planeras -62 
eller någonting i den stilen. Ni ser att det här var väldigt förutseende, därför att ESRO-1 
gick inte upp förrän 1968, och Esrange kom väl i drift 1966. Det var en enorm framför-
hållning, och den tror jag har varit helt livsviktigt, därför att vi var inriktade på det här 
och förstod hur vi skulle hantera det. Jag tror det spelade väldigt stor roll för personalen 
också. Att vi fick framtidstro. Vi trodde på att det här kommer att fungera. Vi har en 
ledare som kan leda det här. Vi kommer någonvart. Det tror jag spelar oerhört stor roll. 
Dessutom var det så att utvecklingen av dessa planer kom slag i slag, så vi fick ett bättre 
och bättre rykte i vetenskapssamhället. 
 Jag ska hoppa lite här i tiden. Jag ska gå in på Vikingprojektet. Viking, det var en 
svensk satellit. Av en förunderlig anledning så lyckades någon få politikerna att tro på att 
vi skulle bygga en satellit. Det var närmast industrin, antar jag. Du kanske kommer att 
berätta mer om det sedan. [Riktat till Sven Grahn.] Så det byggdes en svensk satellit, och 
den hette Viking. Där hade vi instrumentering med ifrån Uppsala. Jag flyttade nämligen 
till Uppsala -83, och -86 gick Vikingsatelliten upp. Det var två saker med Vikingsatelliten 
som var helt fundamentala, som spelade roll i forskarsamhället. Det var att Viking var ett 
lågkostnadsprojekt med rätt så heltäckande instrumentering för uppgiften. Den byggdes 
för en bråkdel av vad ESA och NASA kunde bygga satelliter för. Det var helt revolution-
erande. Så vi fick ögonen på oss direkt där. Den andra saken vi hade var också revolut-
ionerande. Det var helt Bengts idé, att vi skulle ha något som hette Vikingkampanjer. 
Kan ni tänka er att vi lyckades samla alla experimentatorerna på Esrange, sittande på 
raketberget däruppe och titta på data, i realtid, från Viking? Vi höll på en hel vecka i stort 
sett och gick igenom data i flera omgångar. Framför allt lärde vi oss alla instrumenten 
som fanns där. Det är första gången jag har varit med om att vi har vetat hur alla instru-
ment på en satellit fungerar i detalj. Det där spreds ju sedan, så det blev en procedur som 
spred sig till andra projekt. Till råga på allt så hade jag ansvar för att organisera det där, 
och det var inte det lättaste att samla alla experimentatorer och all analysutrustning för att 
samla och bearbeta data i realtid. Men det gick någorlunda. De flesta var nöjda med situ-
ationen. Så de sakerna har spelat en oerhört stor roll i inledningen av projektet. 
 En sak till om Viking innan jag avslutar. Eftersom jag hade flyttat till Uppsala så 
kom jag med i rymdverksamheten i Uppsala också. Jag hade hand om Vikingexperimen-
tet från Uppsala också. Lågfrekventa vågfenomen i elektriska fältet. Deltagandet med ett 
instrument på Viking som blev en stor teknisk och vetenskaplig framgång för Uppsala-
gruppen bidrog starkt till att jag kom med som huvudexperimentator för ett experiment 
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på Cluster,16 som är ett stort projekt med fyra satelliter i formationsflygning kring jorden. 
Vi lyckades forma ett team av 16 grupper, praktiskt taget alla elfältsexperimentatorer i 
världen. Japan var inte med. Vi var sex stycken institutioner i världen som tillverkade 
instrumenten.  Så det var ett mycket komplicerat instrument. Men den kom iväg och den 
fungerar än idag. Vi hade totalt sexton stycken elektriska fältantenner. Det var få som 
trodde att vi skulle få den att leva i mer än ett halvår ungefär, men de gick helt felfritt i 
många år. Och instrumenten ger fortfarande värdefulla vetenskapliga data efter 17 år. Så 
det har varit oerhört framgångsrikt både tekniskt och vetenskapligt. Nu har ni hört ut-
vecklingen för min del. Dels hur jag kom in i den här verksamheten, och sen har vi ju 
haft projektet Cassini som man nyss avslutat. Där var jag med och förhandlade fram att 
vi fick vara med. Men det berodde också mycket på Cluster. Vi var med på Cluster, alltså 
fick vi vara med i fortsatta samarbetsprojekt. Där slutar jag. 
 
Martin Emanuel: Om jag får försöka tolka det du säger så kan man tala om två sorters 
formativa moment. Ett som handlar om när politiska beslut ger finansiering till att bed-
riva verksamheten. Där verkar ju rymdlyftet i det här fallet ha varit viktigt. Det är väl det 
som i slutänden ledde fram till Viking. Sedan finns det en annan sort som ligger närmare 
er verksamhet, och då handlar det om att etablera samarbete som man sedan kan spinna 
vidare på. Att man krattade för fortsatta internationella samarbeten. 
 
Georg Gustafsson: Jag kan tillägga en sak om 60-talet. Det var att vi hade tillgång till 
externa medel, som Bengt också hade fixat. Det hjälpte oss en bra bit på vägen, precis 
där i starten. 
 
Bengt Hultqvist: Jag vill bara nämna att Vikings historia var ännu mer dramatiskt. Helt 
plötsligt så bestämde sig riksdagen för att icke utveckla några flera militärflygplan. Det 
blev ju en katastrof för Saab och andra som tillverkade dessa flygplan, och för att mildra 
slaget mot flygindustrin så dubblerade ungefär staten utvecklingspengarna för rymdtek-
nik. Det betydde att det här M-Sat-projektet som vi hade, som hade en väldigt bra pay-
load, men som vi skulle skjuta upp med en sondraket och därför skulle drivas med bat-
teri, helt plötsligt kunde förses ett normalt energisystem för en satellit, och därmed en 
normal livslängd. Sedan beslöt sig helt plötsligt riksdagen för att ta upp tillverkningen av 
militärflygplan igen, men då tog regeringen ändå inte bort det utökade stödet till rymdut-
vecklingen. 
 
Johan Kärnfelt: Då går vi vidare till näste man. Kjell.  
 
Kjell Lundin:17 Jag började här någon gång i maj 1959. Jag kom hit som semestervikare 
för någon som skulle göra sin repmånad. Jag hade ingen direkt utbildning utan det var 
någon bekant till mig som skulle iväg, och han hade pratat med Bengt om att jag skulle 
kunna ta hand om det jobb som han gjorde. Det var ju i huvudsak att sköta om den 
kosmiska stationen. Sedan när det blev höst blev jag kvar, jag kommer inte ihåg varför. 
Det utökades det där arbetet och sedan blev jag kvar. Efter militärtjänstgöring och lite 
utbildning så kom jag tillbaka -67. Jag blev erbjuden ett arbete på elektroniklabb och det 
hade att göra med institutets första datamaskin CD1700.  Den var väldigt arbetskrävande 

                                                 
16 Cluster 2, en ESA-mission med NASA-deltagande för att studera magnetosfären, uppskjuten under 
2000. Liksom sin föregångare, Cluster, som vid sin uppskjutning 1996 aldrig nådde omloppsbana, består 
Cluster 2 av en formation av fyra satelliter. 
17 Kjell Lundin, f. 1940, ingenjör anställd vid KGO/KGI/IRF 1959–64 och 1967–2007. 
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rent hårdvarumässigt, vilket innebar att Jan-Erik Lundström18 fick ägna mycket av sin 
arbetstid för att hålla igång CD 1700:an. Det innebar att hans arbete inom sondraketpro-
grammet blev lidande av det. Därför kom jag in. Jag fick ta över Jan-Eriks jobb inom 
sondraketprogrammet. Då utökades helt plötsligt elektroniklabb med 30 procent. Det var 
bara Sven Olsen19 och Maj-Britt Hammarström20 som jobbade där, och Jan-Erik på 
kanske en halvtid. Det var väl -67 någon gång. Det första jobbet jag fick, det var att ta 
hand om digitalelektroniken på ett sondraketexperiment som vi hade tillsammans med 
ESLAB. Hösten -69 sköt vi i alla fall iväg det där första experimentet från Esrange. Och 
det började inte så helt bra. Det andra steget tände inte, utan nyttolasten ramlade ned 900 
meter från huvudbyggnaden. På den vägen är det. Efter det så har jag varit med i nästan 
alla sondraketexperiment och satelliter fram till att jag gick i pension 2007. 
 
Martin Emanuel: Går det på ditt område att ringa in några sådana här avgörande hän-
delser? 
 
Kjell Lundin: Jag har funderat på det där. Det är ju så många sådana händelser. Mina 
tjugo längsta minuter i livet, det vet jag vilka de var. Det var när vi satt på ESO C och 
skulle ha kommission på ett experiment, Rosetta.21 Då skulle vi skicka ett kommando. Vi 
skulle starta upp våra högspännings… Det är lite skrajsigt att köra på högspänning när 
man inte har haft igång experimentet på många månader. Då skulle man skicka kom-
mando och sedan sitta och vänta i 20 minuter tills man fick svar. De där 20 minuterna, 
väntan på det första kommandot, de var jättelånga.  
 
Rickard Lundin: Men det gick bra.  
 
Kjell Lundin: Det gick bra.  
 
Rickard Lundin: Just Rosetta, om jag får jag sticka in, var ett oerhört intressant experi-
ment. Utan att skryta kan jag säga att alla satellitprojekt som jag har varit med i har funge-
rat. Det är snarare satelliten som har lagt av. Så vi har bra track record. 
 
Sven Grahn: Fast utvecklingsmekanismen på experimentet på Freja fungerade inte.  
 
Rickard Lundin: Ja, den ja. Men experimentet fungerade.  
 
Sven Grahn: Mekanismen fungerade inte. Aja baja. 
 
Rickard Lundin: I alla fall, angående Rosetta som du nämnde. Innan vi släppte experi-
mentet så visste vi att det fanns en svag punkt. Och den följde med oss under alla tester 
som vi gjorde i rymden. Vi begrep aldrig vad det där var. Så helt plötsligt när vi kom fram 
till Churyomow Gerasimenko, som den här kometen heter, så slog vi på experimentet 
och tänkte, nu håller vi tummarna. Hur länge ska det fungera? Det fungerade alldeles 
utmärkt. Sedan har det fungerat hela tiden. Under själva huvudmissionen, innan det där, 
hur många år var det? Fem år eller något sådant? 
 
Kjell Lundin: Tolv år. 
                                                 
18 Jan-Erik Lundström, f. 1940, ingenjör anställd vid KGO/KGI under 1960-talet. 
19 Sven Olsen (1934–2005), ingenjör/teknisk chef anställd vid KGO/KGI/IRF 1957–2000. 
20 Maj-Britt Hammarström, f. 1946, tekniker anställd vid KGO/KGI/IRF 1962–ca 2005. 
21 Rosetta, rymdsond från ESA uppsänd 2004 för att studera kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. 



 

 16 

Rickard Lundin: Ja, just det. Efter den uppsändningen så satt vi med andan liksom i 
halsen. Det kommer att hända någonting igen. Men det vi fruktade hände aldrig. Expe-
rimentet fungerade precis som vi ville. Vår spektrometer på Rosetta är i stort sett en ko-
pia på de spektrometrar som felfritt fungerat runt Mars och Venus, och som var vår 
stolthet under många år. Så spektrometern på Rosetta är väl den enda där vi trodde att, 
det kunde gå åt helsike. Men det gjorde det inte.  
 
Bengt Hultqvist: Det var världen lättaste spektrometer och därför fick den komma 
ombord överallt.  
 
Rickard Lundin: Ja, det var väl det också. Den var väldigt lätt. Det finns ju ännu lättare, 
men den var lätt för sin tid. Apropå Rosetta och de där tjugo minuterna. 
 
Martin Emanuel: Hade du något mer som du ville tillföra, Kjell? 
 
Kjell Lundin: Nej. 
 
Georg Gustafsson: Jag kom att tänka på ingenjörskåren här. Två personer som har job-
bat här. Den ena byggde ett digitaliserat system för magnetiska mätningar här. I början på 
60-talet. Det var till och med förberett för att man skulle köra utdata på dator. Det finns 
en rapport, jag tror den var publicerad -61 eller något sådant. Den ingenjören gick raka 
spåret härifrån till det som idag heter Volvo Aero. Volvo Flygmotor. Det händer att han 
fortfarande kallas in som konsult. Den andra ingenjören var han som tog hand om 
kontrolldatamaskinen. Han gick till ASEA och sedan efter det så startade han ett företag 
och blev VD för ett företag som hade tiotals anställda. Så ingenjörskåren här har varit av 
hög standard.  
 
Bengt Hultqvist: Vi blev världsmästare på programerbara små högspänningsaggregat. 
Vi undersökte till och med möjligheten att starta ett företag, men det fanns ingen annan 
marknad än sådana här experiment som vi själva behövde, så det blev aldrig något före-
tag. Men vi var väldigt duktiga på programerbara, mycket små högspänningsaggregat, 
som spelade en huvudroll för oss i alla sammanhang. Det var ingenjörerna som gjorde 
det. De flesta ingenjörerna, trots alla dessa exempel, stannade hos oss i alla år, till pens-
ion. Och det betyder mycket, för det vi gjorde var ju helt unikt. Det var ju en helt ny 
metod. Så vi kunde inte anlita industrier. Då fick vi betala för flera år av lärande av det vi 
redan kunde, så vi måste tillverka allting själva.  
 
Martin Emanuel: Det är någonting vi kommer tillbaka till i det sista passet, om experi-
menteringen och samarbetet mellan olika professioner. 
 
Johan Kärnfelt: Men nu måste vi gå vidare här. Nu är det Herman. 
 
Herman Andersson: Jag har arbetat i 42 år med teknisk utveckling på IRF. Utveckling, 
konstruktion och senare med projektledning för instrumentering. Hur skall jag kunna 
sammanfatta det här på de fem minuter som är givna? Det blir bara små fragment av det 
hela. Men jag gör ett försök. Utomstående kanske tittar på en sådan här statlig tjänst som 
något jättetråkigt. Att det är någon byråkrat som sitter bakom ett skrivbord. Men jag har 
praktiskt taget aldrig haft tråkigt på jobbet. Det beror på att vi har varit med i hela pro-
cessen. Från det att en forskare har haft en idé om hur man ska bygga ett mätinstrument 
av ett visst slag. Sedan har jag varit med i hela processen av utveckling, tillverkning, 
provning, och dokumentation av det som har tillverkats. Alltså allt från idé till leverans av 
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ett instrument för en rymdfarkost. Det har inneburit en ständig utveckling med nya tek-
niker. Mätmetoder ändras över tiden, sättet att arbeta och med ett mycket stort inslag av 
problemlösning hela tiden. Ständigt saker som måste lösas eller förbättras. Och naturligt-
vis att IRF är en oerhört bra arbetsplats. Det går inte att förneka. Med många mycket 
kompetenta personer och trevliga medarbetare. 
 Jag startade karriären med utveckling av instrument för sondraketer, men sedan 
övergick det helt och hållet till satellitbaserade instrumenteringar. De första var antagligen 
S23. Rickard var upphovsman till den första svenska masspektrometern och jag konstru-
erade mekaniken till den men också elektroniksystem. Den flögs på S23, och sedermera 
på Viking i en något modifierad form. Förutom de tre instrumenten S71 för ESRO-1 
1968–69, APS för ESRO-4 1972 och S-310 för GEOS-1 och -2, 1979–80, har jag i större 
eller mindre grad medverkat i alla satellitprojekt där institutet har deltagit. Jag har varit 
med om en hel del i den här branschen. Efter trettio år i statlig tjänst, vilket nu känns 
som ganska länge sedan, fick jag utmärkelsen ”För nit och redighet i statlig tjänst”. Jag 
brukar på skämt säga att det var den sista varningen att man borde sluta och jag brukar 
också kalla den ”För nitisk oreda i statens tjänst”. 
 Jag ska också ge en liten översikt över den tekniska utvecklingen och mina erfaren-
heter av det tekniska arbetet i de forskningsprogram som jag har varit involverad i. Det 
handlar inte om finansiering eller hur man etablerar satellitprojekt, men det är utveckl-
ingsrelaterat. Det finns en del viktiga faktorer i utvecklingen över tid och en av dem är 
den enorma teknikutvecklingen inom elektronikområdet och i viss mån också utveckling-
en av sensorer och detektorer, men inte i lika hög grad. Utvecklingen inom mikroelekt-
roniken har betytt allra mesta. Utvecklingen och användandet av datorbaserade simule-
rings-, modellerings- och konstruktionsverktyg har varit mycket betydelsefull. Simulering 
av mätprinciper görs när instrument utvecklas. Simuleringsverktyg används vid analog 
och digital elektronikkonstruktion, liksom för mekanisk och termisk konstruktion och för 
konstruktion för strålningsmiljöer. Därmed inte sagt att man kan simulera allt till hundra 
procent, men man kan komma en bra bit på vägen. Övergången till datorstyrd tillverk-
ning av mekanik har också varit betydelsefull. Allt detta har inneburit väldigt mycket för 
instrumentutvecklingen. Det är numera möjligt att tillverka nästan alla geometrier som 
kan konstrueras med hjälp dagens programvaror. Förut fanns det många restriktioner vid 
konstruktionen på grund av att det fanns mycket större restriktioner vid tillverkningen. 
Alla moderna datorbaserade verktyg har möjliggjort konstruktion av mycket avancerade 
och komplexa instrument. Till elektroniken hör naturligtvis utvecklingen av mikroproces-
sorerna och verktygen för programmering. Användandet av de avancerade termiska och 
mekaniska modelleringsverktygen har också medfört att konstruktionsfelen minskar och 
också möjliga felfunktioner i instrumenten. Redan på ett tidigare stadium kan man exem-
pelvis finna ut att en mekanisk konstruktion inte kommer att hålla för mekanisk prov-
ning. Modellering och simulering sparar därför tid trots att en hel del tid spenderas på 
detta. Detta, eftersom det kan ta avsevärt mycket mer tid att åtgärda en felaktig kon-
struktion. 
 Inom rymdbranschen har utvecklingen gått mot att tillverka färre modeller av in-
strument och satelliter. Detta för att förkorta projekttiden och för att reducera kostnader. 
Till de mest spännande upplevelserna hör deltagandet i satellituppsändningar i Kazakstan 
och i Indien. Det är en stor tillfredsställelse att uppleva instrument som fungerar som 
planerat i rymden, i vilka man har haft del som konstruktör eller teknisk ledare för ut-
vecklingen. Vi har också råkat ut för misslyckanden. Inte med våra instrument, men med 
satelliter som inte har placerats i bana. De kan bero på fel i bärraketen eller fel i den mo-
tor som finns monterad i satelliten, vilka har medfört att satelliter har kommit ner och 
brunnit upp. Men, det är bara att ta nya tag. De som mestadels arbetar med tekniken har 
fått nya kunskaper genom att bygga ett nytt instrument och på så sätt är ett haveri inte en 
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fullständig katastrof. Forskningen drabbas hårdare eftersom det inte genereras några data 
som man kan göra forskning på. 
 Det finns många kompetenta och framför allt entusiastiska personer som arbetar i 
den här branschen och att lära känna dem har varit stimulerande. Också kännedomen om 
de arbetssätt och de miljöer som dessa verkar i, i olika länder och världsdelar. Arbetssät-
tet i Nordeuropa är ganska olika vid jämförelse med framför allt Indien men också jäm-
fört med Japan, Kina och f d Sovjetunionen. 
 Arbetet har bestått av mycket resande till fjärran länder. Inom IRF och kanhända i 
många andra forskningsgrupper, är det mycket vanligt att det råder brist på tid för att 
”utföra det omöjliga i tid”. I det finns en inbyggd konflikt mellan att leverera ett instru-
ment i tid och forskarnas intresse av att utveckla det ur forskningssynpunkt, ultimata 
instrumentet. Det resulterar ibland i att ett streck måste dras för utvecklingen för att 
hinna med att slutföra konstruktion, tillverka, montera och testa. Det utgör ingen kritik, 
men är en realitet. 
 Slutligen något negativt. Vi deltar i olika projekt i ESA:s regi och i synnerhet i det 
senaste närmar sig kraven på leverans av olika slag av dokument det absurda. Naturligtvis 
måste arbetet dokumentera men det måste finnas en balans mellan nyttan och den tid 
som spenderas på dokumentation. Jag ska ge ett exempel. IRF i Kiruna är ansvarig för 
instrumentkonsortiet PEP för ESA:s projekt JUICE och IRF i Uppsala leder ett annat 
som kallas RPWI.22 För dessa finns det krav från ESA på att varje konsortium eller in-
strument måste vi leverera 120 olika typer av dokument. Ett antal av dessa typer omfattar 
ett flertal dokument och antalet dokument är därför mycket omfattande. För den senaste 
granskningen, ICDR, levererade PEP 196 dokument och matematiska modeller. De 
enorma kraven på dokumentation utgör en mycket stor börda för mindre organisationer 
som samtidigt skall utveckla tillförlitliga och högpresterande instrument. 
 
Johan Kärnfelt: Hur gammalt är det kravet, är det de senaste tio åren ungefär? 
 
Herman Andersson: ESA:s krav på dokumentation har ökat över tid och i synnerhet 
för Bepi-Colombo och JUICE, vilka är de som IRF-Kiruna har deltagit i på senare tid. 
Tio år eller mer är korrekt. Jag har inte arbetat direkt i NASA-projekt, men jag vet hur 
NASA arbetar och de har inte lika omfattande krav och där dessa är fokuserade på det 
viktigaste. Jag har erfarenhet av JAXA i Japan, RSA i Ryssland, CNSA i Kina och ISRO i 
Indien. Av dem är ESA värst. I särklass värst. Problemet är att ESA inte betalar för 
dokumentationen, d v s arbetstiden och det är lätt att ställa hur mycket krav som helst 
när man inte själv drabbas. De nationella forskningsråden svarar för finansieringen och i 
synnerhet Rymdstyrelsen. Det passar bra att i omskriven form travestera den stora stats-
mannen Winston Churchill; ”Aldrig har så många haft så få ’att tacka’ för kraven på att 
leverera så ofantliga mängder med dokument”. 
 
Johan Kärnfelt: Vi känner igen det från andra branscher också.  
 
Herman Andersson: Jag avslutar med att nämna några av de svåraste uppgifterna som 
vi haft i vår grupp. Det är utveckling av rörlig mekanik för rymden där inte konvention-
ella smörjmedel kan användas eller inga alls. En annan är den termiska konstruktion för 
våra båda Merkurius-experiment, för BepiColombo,23 som skall tåla tio gånger så kraftig 
                                                 
22 RPWI, Radio and Plasma Wave Investigation, del av ESA:s mission JUICE, med avsikt att mäta magne-
tiska och elektriska fält på Jupiters månar. 
23 BepiColombo, Europas första mission till Merkurius, i samarbete med japanska IAXA, en rymdsond 
som ska skickas upp 2018. 
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värmestrålning som vid Jorden och dessutom reflekterad strålning från Merkurius. Det 
tredje är konstruktionen för PEP24 som kommer att operera i Jupitersystemet, med den 
svåraste strålningsmiljön i vårt solsystem, och det som vi bland annat arbetar med just 
nu. Vidare är det samordningen av arbetet inom stora instrumentkonsortier, PEP, 
ASPERA-3, ASPERA-4,25 som är mycket komplext. Och gemensamt för alla projekt, att 
följa tidplanen och att leverera i tid. De två första som jag nämnde har vi klart av och den 
tredje, PEP, är vi på gång. Allt utom utveckling av nya mätprinciper, kommer därför att 
te sig som mindre svåra. Det allra svåraste är kanske att följa planeringen, eftersom fors-
karna lever i tron att mycket komplexa instrument kan utvecklas på alltför kort tid. Men 
det nämnde jag om tidigare. Jag har också en massa andra saker … 
 
Martin Emanuel: Det kommer fler tillfällen för det. Men jag vill följa upp en grej. Jag 
tycker det är väldigt intressant det här att ni har verkat inom områden där det delvis skett 
kontinuerlig utveckling av ny teknik, men också vissa tekniksprång som inom mikroelekt-
ronik. Hur har ni kunnat hänga med? Har ingenjörer på IRF kontinuerligt gått fortbild-
ning, eller lär man sig det genom trial and error, eller hur går det till? 
 
Herman Andersson: Det har inte varit så mycket av planerad intern fortbildning. Det 
mesta får man läsa in sig på helt enkelt. Om man befinner sig i en forskningsmiljö, då 
förutsätts det att de flesta tillägnar sig kunskaper på egen hand. Det ligger i miljöns natur. 
Utvecklingen inom mikroelektroniken, den har varit och är ofantligt viktig. Persondatorn, 
IBM-PC:n var ett riktigt tekniksprång som jag mycket väl kommer ihåg. Kjell kommer 
säkert också ihåg när vi inhandlade den första IBM PC/AT-datorn. Den hade blygsamma 
prestanda och var endast försedd med programvaror för mekanisk konstruktion, schema-
ritning, kretskortskonstruktion och med administrativa programvaror. Det går inte att 
nog värdesätta betydelsen av introduktionen av IBM-PC och MacIntosh där de senare 
främst användes av forskare och administratörer. 
 
Johan Kärnfelt: Då tänkte jag att vi skulle ge ordet till Kerstin. 
 
Kerstin Fredga:26 Tackar. Det har ju sagts väldigt mycket här idag och jag vet inte var 
jag ska börja riktigt. Vi har hört om vilka enorma kostnader det var att till exempel delta i 
olika insatsprojekt. Det är lätt att lägga på stora krav när man inte behöver betala, utan 
det är någon annan som betalar, och så vidare. Antingen är det det nationella program-
met som sitter med kostnader eller så måste man få fram pengarna på annat vis. Men vi 
kanske kommer dit till finansieringen senare. 
 Jag tycker nog att Viking, som det har sagts mycket om idag, var helt avgörande. 
Och det var ju Bengts förtjänst. Det var Bengt som fick idén på slutet av 70-talet att vi 
kunde bygga en satellit genom att använda sondraketteknik. Det var vi bra på. Det hade 
vi gjort. Det kunde vi. Och det skulle väl inte vara så mycket märkvärdigare att använda 
den tekniken i ett satellitsammanhang. Det var så Viking kom igång. Vi ville då göra di-
rekta mätningar i rymden med Viking, på norrskenspartiklarna. Georg nämnde att norr-
sken, det ser vi bara på natten. Ja, men med Viking där uppe så såg vi norrsken även på 
                                                 
24 PEP, Particle Environment Package, del av ESA:s mission JUICE, med avsikt att studera växelverkan 
mellan rymden och Jupiters isiga månar. 
25 ASPERA (Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms)-3 och -4, vetenskapliga instrument omborg 
på ESA:s Mars Express (2003) respektive Venus Express (2005) med uppgift att studera hur solvinden 
påverkar den övre delen av atmosfären på dessa planeter. 
26 Kerstin Fredga, f. 1935, fil dr., docent astrofysik Stockholms Universitet 1971, professor 1973–86, Av-
delningschef Statens Delegation för Rymdverksamhet 1987–89, Överdirektör DFR 1989–95, GD Rymd-
styrelsen 1995–98. 



 

 20 

dagen. Det var en stor fördel. Där tror jag att Sverige var föregångare, och det var också 
så det svenska satellitprogrammet startade. Sedan har det följts upp på väldigt många 
olika sätt, men jag tror att jag ska lämna det till Sven Grahn. Han kan mycket om det. 
 
Martin Emanuel: Du kanske vill berätta om vad din roll har varit i det här, och hur din 
samverkan med IRF såg ut? 
 
Kerstin Fredga: Ja, jag träffade Bengt väldigt tidigt. 1963 föreläste han på ESRO:s första 
sommarskola i Alpbach i Österrike, där jag deltog. Då konstaterade vi bland annat att vi 
båda skulle jobba på NASA Goddard Space Flight Center i Maryland, USA, under det 
kommande året, så på nyårsafton 1963 stod Bengt och Gurli och tog emot mig på Balti-
mores flygplats. Sedan bodde jag hos er en vecka innan jag hade lyckats få tag på någon-
stans att bo. Och på den vägen är det. Vi har alltid haft kul ihop och vi har alltid jobbat 
för samma mål, nämligen vad kan Sverige göra och vad är vi bra på? Det visade sig att vi 
var mycket bra på det där med sondraketer. Det hade vi övat på och det kunde vi och så 
omsatte vi dem i ett satellitsammanhang. Min egen roll har ju varit att jag sedan blev ve-
tenskaplig forskningssekreterare på den svenska myndigheten som i början hette Statens 
delegation för rymdverksamhet.27 Men det kan man ju inte heta, så efter ett tag lyckades 
väl jag att få dem att ändra namnet till Rymdstyrelsen. Min roll var mycket att förse dessa 
duktiga framgångsrika forskare med medel. Hjälpa till med det. Och tycker vi var ganska 
bra på det till slut. 
 Jag hade tillfälle att igår kväll delta i Wallenbergstiftelsens hundraårsjubileum, som 
firades med en stor middag på Tekniska Museet i Stockholm. Det är ju faktiskt Wallen-
bergstiftelsen28 som har försett oss med pengar. De berättade bland annat att de under 
denna hundraårsperiod har försett excellenta svenska forskare med tjugofyra miljarder 
kronor. Det är ganska mycket pengar. Då gällde det att kunna sälja sitt projekt till berörda 
tjänstemän på Wallenbergstiftelsen, bland annat. Basen var ofta en statlig grundfinansie-
ring, som gick till IRF:s grundanslag, och de andra forskargrupperna som grundanslag. 
Men för det här lilla extra som vi ville göra och när det verkligen kostade mycket pengar. 
För det är ingen billig sak att skicka upp satelliter. Då gick man till Wallenberg. Och var-
för var vi så framgångsrika där? Jo, därför att de litade på oss. Sa vi att vi kunde göra det 
och det, vi kunde mäta det och det, vi kunde leverera, då litade de på oss, och så fixade 
de fram pengarna till just den vetenskapliga biten. För de måste ju följa sina statuter. Så vi 
har väl fått en ganska bra bit utav de där 24 miljarderna de sista hundra åren. Jag har inte 
varit med så länge tack och lov. Men det var lite om finansieringen. 
 
Martin Emanuel: Får jag sticka in en fråga. Handlade det då om att du och enskilda 
forskargrupper uppvaktade Wallenbergarna? Gjorde man gemensamma framstötar? 
 
Kerstin Fredga: Absolut. Vi samlade ihop alla forskarna på Viking. Man måste ju se till 
att Wallenberg följer sina statuter, och de är ju till för att stödja forskning. Excellent 
forskning. Då samlade vi ihop alla de som var med på Viking, skrev ihop det där och sen 
gick vi upp till Gunnar Hoppe och lade fram problemet, och vad vi kunde få för resultat 
om man satsade så och så. Och vi var, tycker jag, mycket framgångsrika där. Just på 
grund av att de litade på oss. Det var bland annat Gunnar Hoppe, men också Jan S Nils-
son som skötte Wallenbergstiftelsen. Så det kan vi nog vara ganska nöjda med. 
 
                                                 
27 Statens delegation för rymdverksamhet, svensk myndighet bildad 1972, ombildad till Rymdstyrelsen 
1992. 
28 Wallenbergstiftelsen syftar i det här fallet på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 
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Herman Andersson: Vi har en utrustning i huset som är betald av dem. Vårt stora ter-
miska vakuumsystem. Men det är ganska gammalt nu. Kommer du ihåg Rikard? Det lär 
vara tjugofem till trettio år sedan och kostnaden var cirka fem miljoner kronor. 
 
Rikard Lundin: Men det var stort när vi fick den. 
 
Herman Andersson: Det var den absolut. 
 
Johan Kärnfelt: Nöjer du dig där? 
 
Kerstin Fredga: Ja. Finns frågor så svarar jag gärna.  
 
Johan Kärnfelt: Någon annan som vill göra ett inspel här? 
 
Bengt Hultqvist: Jag skulle vilja poängtera en sak som inte alls har nämnts här. Alla våra 
ingenjörer var utbildade på det gamla sättet. Så kom Sputnik, och då utvecklade amerika-
nerna för att kunna hänga med, på några år, mikroelektroniken. Så helt plötsligt var det 
det man måste lära sig. Och det lärde alla våra ingenjörer sig. Utan att gå några kurser och 
ingenting. Men de samverkade i hela Europa och det gick ju förvånansvärt bra. Det var 
av det enkla skälet att det gick inte att göra på annat sätt. Hade de inte klarat det, då hade 
det gått åt skogen. Men de klarade det och det blev bra. Då lärde de sig allt det här nya, 
genom att bara jobba med det, och det har jag aldrig varit med om tidigare. Detta var 
grunden till framgången, att man kunde göra på detta sätt. Ta sig an helt ny teknik, som 
dessutom öppnade nya samarbetsmöjligheter och allting. För vi i Västeuropa fick köpa 
de amerikanska komponenterna, men sedan gäller det ju att kunna sätta ihop det och då 
samverkade ju alla. Men däremot fick ryssarna inte det, och det var grunden till vårt 
mångåriga värdefulla samarbete med ryssarna. Därför att vi kunde bygga instrument av 
högsta klass med den nya tekniken och ryssarna kunde skicka upp åt oss och ta ned data, 
och sedan delade vi på data. Det var grunden till mycket av vår satellitverksamhet under 
många år, och allt var beroende av den här nya mikroelektroniken, som var en revolution. 
 
Rickard Lundin: Jag måste ge cred till Rymdbolaget här. För vi hade ju en person i bör-
jan av det ryska projektet, Anders Björkman,29 och han var den som kunde den här 
mikroelektroniken. Så jag tror att vi fick lite grand gratis där i början. Sedan kunde vi 
klara det själva också. Så Rymdbolaget hjälpte oss med de här sovjetiska projekten, Pro-
gnoz-7 och Prognoz-8. Jag tror han var med i Promics-3 också, men jag vet inte riktigt 
hur det var med Phobos. Men där hade vi faktiskt själva en forskare som kunde det här 
med mikroelektroniken. Hans Borg, som var den som kunde programmera, hårdvaru-
programmera den. 
 
Herman Andersson: Det rörde programmering av mikroprocessorer. Om man tänker 
tillbaka på den tiden, den elektronik som fanns då var ju rena stenåldern jämfört med vad 
den är idag. Inga grupper i väst, amerikanarna undantagna, hade tillgång till mer avance-
rade elektronikkomponenter än andra och man konstruerade med det som fanns. 
 
Kerstin Fredga: “The impossible just takes a little longer.” 
 

                                                 
29 Anders Björkman, f. 1939, ingenjör på Rymdbolaget i Solna under 40 år. Arbetade med raket och sa-
tellitprojekt. 
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Herman Andersson: Ja, ja. Ingen hade ju tillgång till något bättre än någon annan på 
den tiden. 
 
Johan Kärnfelt: Jag tror vi får fortsätta här, tänkte att Lennart skulle få ordet. 
 
Lennart Nordh:30 Jag vet inte riktigt hur jag ska starta, för jag är en lite udda figur i 
sammanhanget. Jag är astronom i grunden och har egentligen inte haft något forsknings-
samarbete med institutet alls. Däremot så känner jag ju till institutet ganska väl, vilka 
personerna är, och vad ni har sysslat med. Under min första tid som forskare, från början 
på 70-talet fram till 1990-talet, så var det rätt så mycket av samverkansformerna som 
skedde inom SRS, Svenska Rymdforskares Samarbetsorganisation.31 Där man träffade er 
allihop som kom från olika discipliner och kunde prata och diskutera under gemytliga 
former. Jag var sekreterare för den organisationen under tre års tid, 1979 till 1982, och 
hade då rätt att sitta med i Rymdstyrelsens forskningskommitté som ledamot. Då fick 
man insikt i vad som hände och pågick. Så att det var ju viktigt. 
 Astronomerna hade ju försökt komma in i rymdverksamheten på ett tidigt stadium, 
men det var inte så jättelätt, för astronomerna krävde ofta rätt så mycket av satelliterna. 
De var tvungna att peka åt ett visst håll, annars var det svårt att detektera någonting. Ni 
rymdfysiker hade ju ert norrsken och ovalerna och allt detta, och mycket var ju riggat på 
det sättet, vetenskapligt sett. Men att jag kom in i detta tillsammans med mina kolleger, 
det har jag rätt mycket att tacka Bengt och Kerstin för, som på ett tidigt stadium insåg, 
eller gjorde bedömningen att infrarödastronomi, den kommer så småningom att bli en 
rymdangelägenhet. Det finns ett SRS-protokoll där du, Bengt, trodde att det var ok för 
det kommer inte bli så dyrt, sa du. Och det var säkert sant då, men sedan så blev det ju 
ganska dyrt i slutändan. Men du förblev en ståndaktig och väldigt trogen supporter av 
detta. Och det är samma sak med dig Kerstin. 
 
Bengt Hultqvist: Men det var väl då när ni bara fick anslag för forskningsassistenser? 
 
Lennart Nordh: Ja, men vi skulle även göra något instrument, det första var nog en 
spektrometer som vi tänkte flyga på NASA:s Kuiper Airborne Observatory.32 Men så 
blev det aldrig. 
 
Bengt Hultqvist: Då var ni billiga och bra, sen blev ni jävligt dyra. 
 
Lennart Nordh: Ja, och sedan blev det ju värre och värre. Men ni ställde upp hela tiden. 
Så på det sättet kom jag in i detta på ett bra sätt. Men sedan kom jag in på ett annat sätt 
också. Våren -93 blev jag sekreterare för forskningskommittéen på Rymdstyrelsen, då 
Kerstin engagerade mig i detta, och blev då ansvarig för rätt mycket av programmet. Då 
blev det väldigt konkret, samarbetet på olika sätt. Bengt, du var ju ordförande i den här 
kommittén i rätt många av de åren. Du avgick väl någon gång i slutet på 1990-talet. 
 
                                                 
30 Lennart Nordh, f. 1945, fil.dr. astronomi, Stockholms universitet 1974. Infrarödastronom från Stock-
holms Observatorium. Sekreterare för Rymdstyrelsen forskningskommitté samt svensk delegat i ESA:s 
Science Programme Committee 1993–2011. SRS-sekreterare och ledamot av forskningskommittén 1979–
82 
31 SRS, sammanslutning av rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv 
utveckling av svensk rymdforskning. SRS bildades 1964. 
32 KAO, Kuiper Airborne Observatory, NASA:s flygande infrarödobservatorium 1975–95. Observatoriet 
var utrustat med ett stabiliserat 36 tums spegelteleskop placerat i ett tidigare militärt fraktflygplan av typen 
Lockheed C-141. KAO hade Ames Research Center i Kalifornien som stationeringsort. 
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Bengt Hultqvist: Jag var ordförande i tjugofem år. 
 
Lennart Nordh: Ja. Och flera av de åren som jag var sekreterare så var du alltså ordfö-
rande, och vi hade ett väldigt bra samarbete. Då diskuterade vi naturligtvis IRF:s rymd-
verksamhet och vad den gick ut på och de utmaningar den hade. Och det fortsatte ju så 
under hela min tid fram till dess att jag gick i pension 2011, och det har ju fortsatt på 
samma sätt efter det, så det var ingen ändring där. För mig var det lite speciellt, naturligt-
vis, när jag kom in som en fortfarande aktiv astronom och skulle deala med en annan 
stor aktör, mycket större och viktigare aktör som Institutet för rymdfysik, och göra det 
på ett sätt som blev accepterat av andra. Men det var spännande och roligt och själv tyck-
er jag att samarbetet har fungerat väldigt bra. Om jag nu pratar för astronomer, så var 
man imponerad av vad rymdfysikinstitutet åstadkom och gjorde. Samtidigt som man var 
avundsjuk, naturligtvis. Varför ska de ha det så bra? Och en sak som de hade bra, det var 
det faktum att det från början var ett observatorium, men sedan ett institut, så ni kunde 
fokusera på verksamheten och planlägga verksamheten på ett sätt som åtminstone jag 
tyckte var väldigt mycket svårare att göra på ett universitet. Och jag tror fortfarande det 
är svårare att göra på ett universitet. Det är ingen tillfällighet, tror jag, att det uppstår 
centrumbildningar av olika slag. Det är just för att i ett institutfattigt Sverige kunna skapa 
någonting som har lite av institutets fördelar så att säga. 
 
Bengt Hultqvist: Den viktigaste förutsättningen för oss var ju att man kunde bara stabi-
lisera satelliter genom att spinna dem i början. Och det passade oss förträffligt.  
 
Lennart Nordh: Ja, absolut. Det gjorde det och det passade oss astronomer mindre 
förträffligt. 
 Frågan var om det fanns någon händelse som spelade en väldigt stor roll. Om det 
var du, Kjell, som nämnde det här med rymdlyftet. När Sverige bestämt sig för att vid 
tillfället i alla fall inte bygga några flera flygplan, utan satsa på rymdverksamhet istället. I 
den vevan kom Viking till. Och ni hade förberett er på olika sätt under väldigt många år, 
tankemässigt och planeringsmässigt, och så småningom följdes Viking av Freja-projektet. 
Det hänger ihop på något vis, och även mikrosatelliter. Detta har ju spelat en jättestor 
roll för övriga discipliner, och inte minst för den satellit som jag själv blev inblandad i 
tillsammans med atmosfärsfysikerna, det vill säga Odinsatelliten.33 Det är klart att det inte 
hade varit möjligt om inte den här historien med de andra satelliterna hade funnits, och 
det hade inte varit möjligt om inte svensk industri hade lyckats upparbeta både kompe-
tens och sätt att samverka mellan forskare och industri. Så vi har ett bra utbyte av idéer 
och kan snabbt ändra specifikationer så länge de inte ställer till för mycket trassel och så 
vidare. Så det har spelar en jättestor roll för utvecklingen. Som jag ser det så går den ut-
vecklingen som nu sker när det gäller satelliter, om de är små eller hur det ser ut, tillbaka 
på den tidiga erfarenheten. Att man lyckades göra det så tidigt och på ett så bra sätt. 
 Jag ska säga en sak till kanske. Norrskenet och raketutvecklingen spelade stor roll 
för institutet i början, men sedan kom ju satelliterna att överta mer och mer av detta, och 
utflykterna i solsystemet i övrigt. Det blev ju inte bara jordens norrskenszon utan också 
de andra planeternas, och inte bara norrskenszonen utan överhuvudtaget omgivningarna 
till de andra planeterna. Det blev en framgångsrik och väldigt klok och smart utveckling, 
som har gjort att institutet har behållit sin position. Det är intressant att notera att det här 
institutet är, såvitt jag vet, det enda forskningsdedikerade institutet i Sverige. För andra 
institut har ju mer samhällstillvända och applikationsnära målsättningar. Samtidigt som 
                                                 
33 Odin, svensk satellit för atmosfärsforskning och astronomi med Rymdbolaget som huvudleverantör, 
uppsänd 2001. Ännu operativ 2017. Finland, Frankrike och Kanade deltog som partnerländer. 
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institutsstatusen har gjort IRF jämförbart med många andra internationella samarbets-
partners så har det ibland varit lite knepigt att veta hur Rymdstyrelsens roll ska se ut i ett 
samarbetsavtal? Institutet kunde kanske spela en större egen roll än vad som är normalt 
för andra svenska grupper. För hur får man ett stort universitet att gå med på en forskar-
grupps åtaganden gentemot en annan internationell forskargrupp när åtagandet handlar 
om kanske tio, tjugo år? Så institutstanken är på det sättet väldigt bra och användbar, och 
ni har lyckats utnyttja den och utveckla den på ett bra sätt. Men det finns ju alltid en risk 
med ett institut också, att det låser sig själv. Men är man i en vital bransch och har bra, 
vitalt folk, så fungerar det.  
 
Martin Emanuel: Du pekar på rymdlyftet, men indirekt så pekar du ut ett annat möjlig-
en formativt moment, och det skulle vara förstatligandet av miljön. Att det blev ett insti-
tut.  
 
Lennart Nordh: Absolut, men när kom förstatligandet? 
 
Martin Emanuel: -73. 
 
Lennart Nordh: Ok. Det var naturligtvis viktigt. Det som också var en viktig sak, vågar 
jag påstå, och jag tror att Kerstin håller med om det, det var -72 när det blev en rymdsty-
relse, en statlig myndighet, och ett statligt ägt rymdbolag. Det ska man inte underskatta, 
den tillkomsten, den spelade jättestor roll på olika sätt. 
 
Johan Kärnfelt: Då har Sven cirka tio minuter. 
 
Sven Grahn:34 Jag är född i Stockholm och jag blev medlem i det svenska interplaneta-
riska sällskapet 1959, när jag var tretton år gammal. Då blev jag juniormedlem, och när de 
började skjuta raketer, första raketen från Kronogård 1962, så inbjöds juniormedlemmar-
na att anmäla intresse. De ville ha billig arbetskraft där. Så som sextonåring började jag 
jobba där, skruvade ihop raketer och grävde gropar och drog kablar och sådant där som 
man får göra som sextonåring. Tio spänn om dagen. Det var meteorologiska institution-
en på Stockholms universitet som låg bakom det här. Den första vetenskapliga institut-
ionen som började använda raketer för att forska i rymden, som de fortfarande håller på 
med. Den flitigaste användaren av Esrange genom tiderna. Men där stötte jag på IRF för 
första gången. Johannes Ortner dök upp där. Det fanns ett instrument för att mäta 
elektrontätheten på de första raketerna. Så Ortner dök upp där, han var en kul figur, och 
det fanns flera personer från förre detta Habsburgska riket där. Sedan jobbade jag på den 
meteorologiska institutionen i tio år medan jag pluggade på Teknis och var inblandad i att 
fotografera nattlysande moln. Mitt första besök i Kiruna, det var i samband med 
Twilight-sonden,35 som Bengt låg bakom. De fem raketerna som sköts på molnen den 19 
mars 1970. Där MISU,36 den meteorologiska institutionen, hade en fotometer, och sedan 
var det elektrontäthetmätning med Faraday-rotation.  

                                                 
34 Sven Grahn, f. 1946, civ.ing teknisk fysik, KTH 1969. Anställd Meteorologiska Institutionen, Stock-
holms Universitet, 1965–1975 och Rymdbolaget 1975–2006. Tekniska ledningsbefattningar i Viking och 
Tele-X, projektledare för Freja, Chef för Space Systems Division 1993–2001 och Teknisk direktör och 
informationschef 2001–2006. 
35 Twilight-sonden, fem små raketer som sändes upp från Esrange 1970 för att mäta hur elektrontätheten i 
olika delar av jonosfärens D-skiktet ändrades när solen går upp. MISU och KGO som stod bakom pro-
jektet. 
36 MISU, Metereologiska institutionen, Stockholms universitet. 
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 Sedan övergav jag forskarbanan och lockades över till Rymdbolaget där jag jobbade 
i trettioett år, 1975 till 2006. Jag har varit med i stort sett i alla stora grejer, inklusive Vi-
king. Mitt första jobb var att vara med vid en provskjutning av styrsystemet S19,37 vars 
avsikt var att kunna skjuta högre på Esrange för att tillfredsställa rymdplasmafysikerna. 
S23,38 som jag nämnde, det var ju den första gången det systemet användes för en svensk 
rymdplasmaraket. Det blev inte så många, men det blev åtminstone den. 1982, så där 
någonting. Viking, det är en fantastisk historia och om den kan man prata hur länge som 
helst. En oerhört viktig faktor var det ögonblick då Bengt så, ja, den här satelliten S3-339 
som amerikanarna har skickat upp, det är något sådant vi vill göra. Då slog vi upp att 
Boeing hade byggt den, och då åkte vi och träffade Boeing, jag och Lars Andersson.40 De 
här ingenjörerna, de tyckte att det var jättekul med de här svenskarna som ville bygga 
satelliter. Om vi inte haft Boeing med då hade det inte blivit någonting alls av det här. De 
var enormt betydelsefulla och de tyckte det var kul att lära ut det. Det var ju så att de 
skulle nämligen gå i pension i nästa steg, de här ingenjörerna. Det var sista natten med 
gänget. Sedan mot slutet var jag chef för Rymdsystemdivisionen på Rymdbolaget, och 
Freja var jag projektledare för i fem år. Rymdsystemdivisionen hade ansvar för att ut-
veckla Odinsatteliten. Och Astrid 141 får vi inte glömma. Då vi började med energirika 
neutrala atomer och provflög instrument för första gången. Det var jättekul.  
 Formativa moment. Ni har nämnt alla de viktiga. Jag tänkte bara ta upp en grej. 
Den svenska satelliten, det var en utredning som höll på i över tre år. Fantastiskt läsvärd 
rapport. Det var ju datamottagning i Kiruna, riktantenn på mikrovågor, och ombordda-
torer och massa andra häftiga instrument. Den läste jag från pärm till pärm när jag bör-
jade på Rymdbolaget, den där rapporten som Saab hade skrivit. En annan sak. Norr-
skenssonden, som är det första stora nationella sondraketprogrammet, och som faktiskt 
startade innan omorganisationen 1972. Där formerades de svenska forskargrupperna på 
det sätt som de i fortsättningen hade relation till varandra. Kiruna tog hand om partiklar-
na, KTH tog hand om e-fälten och Uppsala tog hand om vågorna. Den arbetsfördel-
ningen fortsatte sedan. Som jag upplevde det så formerades den första gången på norr-
skenssonden. 
 
Bengt Hultqvist: Det var Viking som gjorde detta. För de var väl tvungna. För en 
svensk satellit måste vi ha mer än ett experiment. 
 
Sven Grahn: Visst, och så måste vi ha en massa andra också.  
 
Bengt Hultqvist: För då övertalade vi i forskningskommittéen Uppsala och KTH att ta 
ansvar för var sitt experiment, och sedan har de hållit på med det. 
 
Sven Grahn: Så på norrskenssonden, om man tittat tillbaka i dokumentet, så är det 
samma gäng som håller på med ungefär samma saker. Med Viking var det ju så, men 
sedan fick vi ju med kanadensare och amerikanare. Det stora skiftet, det var när IRF 
slutade att använda sondraketer. Faktiskt för över 30 år sedan. Det var en väldigt viktig 
                                                 
37 S19, styrsystem för sondraketer med nosroder utvecklat av Saab på Rymdbolagets uppdrag. Första prov-
skottet från NASA Wallops Flight Center den 10 januari 1976. 
38 S23, tre sondraketer för utforskning av en så kallad geomagnetisk substorm. Alla tre sändes upp från 
Esrange den 27 januari 1979. 
39 S3-3, liten amerikansk satellit för rymdplasmafysikforskning uppsänd som extrapassagerare på en Titan-
3-raket från Vandenbergflygbasen i Kalifornien den 8 juli 1976. 
40 Lars Anderson (1934–2015), civ.ing. först anställd på Saab Göteborg, sedan Rymdbolaget. Nyckelperson 
i Nordsat, Viking och Tele-X, därefter verksam hos de nordiska televerken och Försvarets Materielverk. 
41 Astrid 1, Sveriges tredje satellit, mikrosatellit för jonosfärforskning. 
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händelse, när ni gav er ut i solsystemet istället. Och satelliter förstås, men det hade ni ju 
redan hållit på med. Då var det egentligen bara MISU kvar som svensk användare av 
Esrange. Det är inte så konstigt. Ni gav er ut i solsystemet och MISU, de håller ju sig till 
trätoppshöjd i atmosfären. Så det är klart att de fortsatte att använda Esrange. Så det är 
på sätt och vis en naturlig utveckling. 
 Bengt började med lite Stockholmspisk, att stockholmare är så dumma. Men kom 
ihåg att det finns två bultande hjärtan i svensk rymdverksamhet. Det ena är här. Det 
andra var på Rymdbolaget. Vi har två superentusiaster. Vi bråkade mycket, men vi drog 
tillsammans åt samma mål alltså. Och det var ju väldigt kul att jobba på Rymdbolaget, 
därför man hade ett verkligen professionellt gäng i Kiruna, som alltid hade idéer. Och vi 
var ju snabba att snappa upp dem och försöka vrida om armen på Rymdstyrelsen på 
bästa sätt, så att det blev något. 
 
Kerstin Fredga: Vi har hjärta för rymden på Rymdstyrelsen också.  
 
Sven Grahn: Jag tycker det är kul när alla sitter och skryter. Det är så man ska göra vid 
sådana här tillfällen. Men jag tänkte bara säga det, att vi var några till som var lika entusi-
astiska, i andra änden av landet. Ja, det var väl vad jag hade att säga. Finansiering det vet 
jag ingenting om. Det får ni prata om själva.  
 
Kerstin Fredga: Det lämnar ni till de andra och tror att det är enkelt. 
 
Sven Grahn: Alla har sin roll, Kerstin. Du fixade pengarna och vi fixade idéerna. 
 
Martin Emanuel: Det är intressant att höra det här om samspel och konkurrens mellan 
de två tunga miljöerna, och det tror jag att vi kommer tillbaka till. Men lite snabbt bara, 
att IRF slutade att göra sonduppskjutningar på Esrange, fick det några konsekvenser? 
 
Sven Grahn: Ja, det fick det. Saab var tvungna att lägga ner sin sondraketverksamhet. 
 
Kjell Lundin: Det blev fel i finansieringen. 
 
Sven Grahn: Ja, pengarna försvann. Saab slutade med sondraketer. Och Rymdbolaget 
tog över de små sonderna som fanns kvar, på MISU. Det räckte bara att hålla igång ett 
litet gäng i Solna. Så that’s it. 
 
Rickard Lundin: Två snabba. För det första upplevde jag aldrig någon konflikt mellan 
Rymdbolaget och forskarna någonsin…  
 
Sven Grahn: Gruffade gjorde vi ju. 
 
Rickard Lundin: Ja, det var väl om någon detalj. Men det var ju ett väldigt sammansvet-
sat gäng under de här åren. Så jag upplevde det aldrig någon sorts konkurrens.  
 
Bengt Hultqvist: Vi hade våra duster. 
 
Sven Grahn: Ja, visst hade vi det. Vi hade bättre betalt på Rymdbolaget. Ingenjörerna på 
Rymdbolaget hade ganska bra betalt. Tjusigare hotell och så där. 
 
Rickard Lundin: Jodå. Javisst. Om sondraketer kan jag säga att det var en övergång, i 
teknikskedet, just beroende på att med sondraketer blir det korta experiment. Vi hade 
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många sådana där vi satt och väntade på norrsken, i veckor. Och så bestämde vi oss, och 
så var det ett antal minuter, och så flyttade norrskenet sig. Så det var väldigt chansartat. 
Det var små intensiva mättillfällen. Hade man tur så fick man jättefina data med högre 
tidsrumsupplösning. Så där fanns en fördel. Men det fanns också en stor fördel att gå 
längre ut i banan från jorden, och få många mätningar. 
 
Sven Grahn: Men det sista experimentet vi gjorde var ju en fantastisk final. Aureld-VIP, 
vintern -86, Ingrids42 stora show. Koordinerad mätning med Viking, vilken grej alltså. 
Went out with a bang, kan man säga. 
 
Georg Gustafsson: Jag tänkte på en annan sak. Det var ganska stor konkurrens i all-
mänhet att komma med på de här satelliterna. För att få med sitt instrument var man 
tvungen att ha det bevisat att instrumenten verkligen fungerade och kunde ge viktiga 
vetenskapliga data. Där användes då raketer för att flyga så att man såg att instrumenten 
fungerade, kunde visa vetenskapliga resultat. Det var oerhört viktigt på 60-talet, vill jag 
påstå, för att få instrument accepterade på satelliter. 
 
Bengt Hultqvist: Det var ju ganska konstigt. Vi var med på de första satelliterna, och 
efter den fjärde, femte så bestämdes det att man måste ha varit med på någon för att 
flyga igen. Då var vi några få som hade flugit. Så jag har ju haft en jädra tur i hela mitt liv. 
 
Kerstin Fredga: Men upprepad tur är skicklighet.  
 
Johan Kärnfelt: Är det dags för kaffe? Tack så mycket för första passet.  
 
[PAUS] 
 
Martin Emanuel: Vi ska nu gå över till att prata om rymdforskningens finansiering. 
Resurserna är inte oändliga, det finns begränsningar. Vi skulle vilja gräva lite i hur man 
från finansiärernas sida väger olika saker mot varandra, och hur man på andra sidan, 
forskargruppernas sida och i det här fallet IRF, förhåller sig till de begränsade resurserna. 
Jag tror det är rimligt att börja med Bengt, med tanke på att du var föreståndare här från 
1957, men också att de satt med i de olika kommittéer och nämnder som höll i pengapå-
sen på rymdforskningsområdet. Då vill jag skicka med en specifik fråga. 1962 tillsattes en 
rymdkommitté som hade ett väldigt brett anslag. Man ville ha till en storskalig svensk 
rymdforskning där många olika grupper ingick i planen. Förslaget fick tummen ner i be-
redningsprocessen och i slutändan, 1964, så tillsätts en rymdnämnd. Och du satt med i 
båda de här, först kommittén och sedan nämnden. Så den här nämnden hade mycket 
mindre medel till sitt förfogande än vad man hade önskat, och där måste ni göra priorite-
ringar. Det slutar med att det är fem grupper som får medel, och det är de tre rymdfysik-
grupperna i Stockholm, Uppsala och Kiruna, och sedan är det det meteorologiska institu-
tet i Stockholm och en astronomgrupp i Lund. Då funderar jag på hur man resonerade 
inom nämnden där du satt kring att smala ned det här brett upplagda programmet till de 
här fem grupperna? 
 
Bengt Hultqvist: Är det jag? 
 

                                                 
42 Ingrid Sandahl (1949-2011), norrskensfysiker anställd på IRF från 1975, professor där 1999. 
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Martin Emanuel: Jag tror att det bara är du som sitter här runt bordet som satt med i de 
rummen.  
 
Bengt Hultqvist: Som vanligt när ett område kom in så blev folk rädda om de pengar 
de har och alla betonade vikten av att inga pengar fick tas från det området som de job-
bade i. En professor i fysik på KTH tyckte att vi var för dyra. Framför allt sysslade vi inte 
med fysik. Vi sysslade ju med geografi, tyckte han, utredde geografin runt jorden, unge-
fär. Det blev så dåliga remisser så regeringen gjorde ingenting. Det inledde det som vi 
numera kallar våra ökenvandringsår, som var åtta år. Då var det bara naturvetenskapliga 
forskningsrådet som stödde oss. Däremot var vi ju medlemmar i ESRO sedan -62. I och 
med att Esrange kom till så gick Sverige in i ESRO, och det betalade man miljoner för 
per år. Och inom ESRO prioriterades satellitexperiment, som man redan betalade miljo-
ner för, och vi var de enda som byggde satellitexperiment. Därför blev ökenvandringså-
ren framför allt kännbara för alla andra men inte för oss. För de pengar vi behövde för 
våra ESRO-experiment, de måste vi ha, annars kunde vi inte göra våra experiment. Visst 
hade vi ont om pengar, men det räckte i alla fall för att vi skulle kunna bygga våra in-
strument för ESRO-satelliter, och tack vare det så gick vi ganska oskadade igenom öken-
vandringsåren. Medan alla andra i stort sett svalt. Ja, hur det var med atmosfärsgossarna, 
det har jag inte riktigt klart för mig, men jag tror ni klarade er skapligt också. Men de 
övriga rymdfysikerna däremot, som inte byggde instrument, de hade dåligt stöd. Det var 
fram till 1972. Då hade den första åttaårsperioden gått, det som vi kallade ökenvandring-
såren. Då skulle man omförhandla hela ESRO-historien. Framför allt var det Frankrike, 
som redan innan det var slut sa att de skulle inte vara med mera om det inte blir ett antal 
tillämpningsprojekt också. Det var det det gällde 1972. Frankrike presenterade då, till-
sammans med ett antal andra länder, men det leddes av Frankrike, ett förslag om, jag tror 
det var fyra större områden som tillämpningsområden, som de ville ha med. Fick de inte 
det så hotade de med att gå ur. Det ledde till att i Sverige… Det var fortfarande så att det 
var bara vetenskapsprogrammet som var obligatoriskt. De andra kunde man frivilligt vara 
med i. Det var Jan Stiernstedt43 som då var ordförande i ESRO-kommittén, och han var 
på det här tvådagarsmötet, och han visste inte förrän på eftermiddagen den andra dagen 
om Sverige skulle vara med överhuvudtaget, eller gå ur till och med. För det gjorde ju 
norrmännen. De hade ju gått ur. Men på eftermiddagen fick han ett samtal från regering-
en att han kunde köra. För Sträng, som var finansminister, hade tvingat svenska rymdfö-
retag att betala en del av avgifterna själva. Huvuddelen betalade fortfarande av Sträng tror 
jag, men han var en hård herre, han var Sträng, och han fick dem att betala en del av det. 
Och därmed fick Stiernstedt beskedet att Sverige var med i alla ESRO-projekt. 
 ESRO hade funnit det dyrt att driva Esrange från Paris, så de föreslog att Sverige 
skulle driva Esrange åt Europa. Det visade sig också att kostnaderna blev en bråkdel av 
vad de hade varit under de åren då det var fina ingenjörer från de franska superskolorna 
som skulle göra allting. Sedan har Sverige drivit Esrange, men det var klart att det hand-
lade om att driva det för Europa. Det var inte meningen att bara vi skulle ha glädje av 
det, utan hela Europa. Då måste hela den svenska organisationen ändras. Det första var 
att Rymdbolaget kom till, och den första uppgiften för Rymbolaget var att driva Esrange. 
Det gjorde de ju med bravur framöver. Dessutom tillkom Rymdstyrelsen, eller Rymdde-
legationen, Statens Delegation för Rymdverksamhet, som så småningom blev Rymdsty-
relsen. Det var en stor förändring till det bättre. Det upplevde vi ju alla, att helt plötsligt 
hade vi en organisation där alla intressenter var representerade, inklusive företagen, som 
var väldigt positiva. Visserligen varade det bara tills de hade lärt sig vad de kunde lära sig 
                                                 
43 Jan Stiernstedt (1926–2008), GD Delegationen för rymdverksamhet 1972–89, bland annat ordförande 
för ESA 1979–81. 
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av svenska satelliter. Sedan ville de hellre vara med i de stora ESRO-projekten än i de 
svenska projekten. Men det var i stort sett inga problem. Snarare blev det en klar förbätt-
ring. Sedan hade vi detta goda samarbete i några år med alla parter, inklusive företagen.  
 
Martin Emanuel: Jättebra med en beskrivning av den här ökenvandringsperioden. Men 
om man backar tillbaka till -64. När man inom rymdnämnden står inför den här besvär-
liga situationen att man har tänkt sig ett program som skulle innefatta en mängd med 
olika forskargrupper i Sverige, men man måste skära ned till bara fem grupper. Hur gick 
diskussionerna inom Rymdnämnden då, minns du det? Hur kom man fram till att det var 
just de här fem grupperna som skulle gå med? Jag menar, förutom ESRO-kommitténs 
medel så fanns det ju också en liten pott med pengar som delades ut av Rymdnämnden 
direkt. 
 
Bengt Hultqvist: Det var ju faktiskt så att vid det tillfället, då kom det till en rymd-
nämnd, som det naturvetenskapliga forskningsrådet tillsatte. Den agerade bara på konse-
kvenserna av de beslut som hade tagits, nämligen att man skulle vara med i ESRO. Då 
måste man ha något experiment inom ESRO, annars var det helt bortkastade pengar. Det 
innebar att man prioriterade experiment på ESRO-satelliter, och det var mycket enkelt. 
 
Martin Emanuel: Och de här fem grupperna hade experiment på ESRO? 
 
Bengt Hultqvist: De fem grupperna kom inte till förrän senare. De kom till först i sam-
band med Viking. Vi var ensamma vid det tillfället. Jag menar, ensamma av dem som 
behövde instrument.  
 
Martin Emanuel: Ja, det är mycket möjligt. Men medel gick till fem forskargrupper.  
 
Bengt Hultqvist: Men de andra IRF-grupperna, de hade ju redan tidigare, flera av dem, 
samarbetat med amerikanska grupper och så vidare. De byggde inte instrument, men de 
sysslade med vetenskapen. De grupperna fanns och hade sitt grundstöd ifrån rymddele-
gationen i viss mån. Då hade satelliterna ännu inte blivit tillräckligt väl stabiliserade för 
astronomerna, så de var inte med, annat än enstaka forskningsassistener, tror jag, som 
fick stöd. Men det var aldrig några prioriteringar som var ifrågasatta. Vi satt ju alla i 
denna kommitté. Alla berörda grupper var representerade och vi kom alltid fram till en 
lösning. Även senare när flera var med då blev det ju så. Vi i Kiruna hade det största 
anslaget under alla år. Jag var ordförande i forskningsnämnden, och det kunde ju se lite 
konstigt ut, att det hade med det att göra. Men hela organisationen var sådan att jag hade 
inte ett skvatt med våra anslag att göra. Jag bara lämnade in en ansökan och sedan fattade 
nämnden ett beslut utan min medverkan överhuvudtaget. Men i varje fall så blev det ofta 
så att vi inte riktigt hade lyckats lösa alla problem mot slutet. Vad jag gjorde då som ord-
förande, det var att jag föreslog att en liten del av våra stora anslag gick till att lösa något 
problem som vi egentligen inte hade löst. Att vi tog de pengarna från vårt anslag ledde till 
en viss välvilja, och på det sättet löste vi egentligen alla problem genom de tjugofem åren 
då jag var ordförande i forskningskommittéen. Jag vill framhålla, vilket inte är en själv-
klarhet, men jag har hört flera som har påstått att de har varit förvånande över hur väl vi 
kunde lösa de här problemen. Där tror jag att de här små överföringarna spelade en 
mycket väsentlig roll. För jag upplevde aldrig att det var någon som var väldigt missnöjd 
med beslutet. I stort sett var vi överens allihop.  
 
Martin Emanuel: Får jag skjuta in en sak här. Under den här perioden, -64 till -72, om 
jag har förstått saken rätt, så spelade SRS en roll som de kanske inte gjorde senare. Du får 
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rätta mig om jag har fel, Lennart. Du kom ju att vara engagerad i det organet längre fram. 
Men rymdnämnden var ju relativt svag jämfört med den senare Rymddelegationen. Hur 
såg egentligen det här samspelet mellan SRS och Rymdnämnden ut? För inom SRS förde 
man ju också diskussioner kring vad som var rimliga prioriteringar mellan forskargrup-
perna. 
 
Bengt Hultqvist: Jo, visst hade de meningar, men de kom fram i forskningskommittéen. 
För de var ju med där alla. Det var egentligen grunden till att vi löste alla problem i 
forskningskommittén, där alla intressen var representerade. Det fanns en enda grupp som 
behövde mycket pengar för att byggas satellitexperiment, och det var Kiruna. Alla andra 
var småttingar jämfört med IRF. Förhållandet att jag då var ordförande dessutom, det 
gjorde ju att det mer eller mindre låg på mig att hitta lösningar. Även om jag fick ett 
större anslag genom den föredragande som föredrog min ansökan, så anpassade jag det 
till gruppens situation. Vi hade aldrig några fighter. Jag hälsar på Carl-Gunne Fältham-
mar44 en gång om året när jag åkte förbi Stockholm. Han har till och med sagt att det var 
förvånansvärt hur vi kunde komma överens om allting. Han var ju en av de små. Han 
blev inte experimentator förrän i samband med Viking. Dessförinnan var han en liten 
anslagsmottagare, men han hade ju trots allt forskare och så. Så han hade ju anslag han 
också. Men han har till och med uttryckt sig positivt över vår förmåga att komma över-
ens. Jag har aldrig hört talas om att någon har varit riktigt förbannad eller så, utan alla har 
i stort sett accepterat forskningskommitténs beslut. Mycket på grund av att alla var repre-
senterade. 
 
Sven Grahn: Efter Kronogårdsepoken, när det nationella sondraketprogrammet uteblev, 
då satsade man pengarna på ESRO i stället. Man ska komma ihåg att då satsade meteoro-
logiska institutionen stenhårt på experiment till ESRO-raketer. De hade ett väldigt aktivt 
program för instrumentering. De bytte också inriktning på hur man skulle utforska de 
nattlysande molnen, från partikelinsamling som de gav upp till slut, till optiska metoder, 
som så småningom blev deras forte, och fortfarande är det. Sedan har vi då Uppsala jono-
sfärobservatorium,45 numera IRF i Uppsala. De hade ett eget raketprogram som de skötte 
själva under hela 60-talet. Så ett samarbete med NASA… Det var inte förrän mot slutet 
av 60-talet som de tog hjälp av rymdtekniska gruppen, det som sedan blev Rymdbolaget. 
UJO har ju skjutit raketer, White Sands, Andöya, och Wallios Island under början på 60-
talet. Så de hade en egen verksamhet och de byggde sonder. Egna raketsonder. Bengt 
Holmkvist,46 till exempel, som senare hamnare på Rymdbolaget, var en av ingenjörerna. 
Sen är det faktiskt så att KTH, de byggde ju grejer till norrskenssonden redan i början på 
1970. Sedan har vi gänget i Lund. Det har med meteoritdetektering med mikrofoner att 
göra. De fick väl dansa en sommar, men de stupade så småningom på Grand-Tour-
mission, då man till slut lade ned den verksamheten. Men då dök [Jan-Olof] Stenflo47 upp 
med Interkosmos-experimentet, ett sådant här dyrbart satellitexperiment som skickades 
upp i juli 1976, nota bene. Det var både Saab, Rymdbolaget och Junger som byggde det 
instrumentet. Det fanns fler än IRF, skulle jag vilja påpeka. 
 
                                                 
44 Carl-Gunne Fälthammar, f. 1931, civ.ing. teknisk fysik, KTH 1956, tekn.dr. 1962. Efterträdde 1975 
Hannes Alfvén som professor i plasmafysik och förestod enheten för plasmafysik vid det senare Alfvénla-
boratoriet 1967–97. 
45 UJO, Uppsala jonosfärobservatorium, sedan 1987 Uppsalaavdelningen av IRF. 
46 Bengt Holmqvist, f. 1940, civ.ing., ledde utvecklingen av bland annat rymdelektronik vid Rymdbolaget i 
Solna. 
47 Jan-Olof Stenflo, f. 1942, fil.dr. astronomi, Lunds universitet 1968. Sedan 1980 professor vid universite-
tet i Zürich.  
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Bengt Hultqvist: Men det gick galet för dem. 
 
Martin Emanuel: Är kontentan av vad du säger att en förutsättning för att få medel 
ifrån rymdnämnden var att man var uppkopplad mot ESRO? 
 
Sven Grahn: Det var ju enda sättet att genomföra experiment eftersom sondraketpro-
grammet, det nationella, i princip var nedlagt. Bengt lyckades få igång det till slut, med 
Twilight-sonden 1970. Men det var ju första ljusglimten. Sedan, efter det, norrskensson-
den. Men det var ju då mot slutet av ökenvandringen som man till slut lyckades blåsa liv i 
det nationella programmet med hugg och slag. Så det var egentligen nationella sondrake-
terna som torkade in och då var man tvungen att vända sig till ESRO för att få skicka 
upp någonting. På sondraketer. IRF hade redan gjort satellitexperiment så de kunde gå 
direkt på satelliterna. Så det var så de här andra så kallade smågrupperna överlevde, som 
jobbade med sondraketer. Jag jobbade ju på MISU på den tiden så jag vet vad som på-
gick där. Och det var en ganska avancerad verksamhet, även om den inte var lika gigan-
tiskt som här uppe. Så det pågick en del saker. 
 
Lennart Nordh: Jag kan bara tillägga att på 60-talet och på 70-talet så var naturligtvis 
astronomerna där och reagerade på SRS-mötena, att de ville göra saker, som du också var 
inne på Bengt. Antingen var det raketprojekt eller ballongprojekt. Satelliter pratade man 
inte så mycket om, för det hoppades man väl kanske mer på att ESRO och sedermera 
ESA skulle komma med. Med det stöp ju ofta på att det var mer komplicerat och dyrare 
än vad ni behövde på rymdfysiksidan. Men det fanns hela tiden sådana trevare och en 
blandning av avundsjuka och önskemål. För att komma tillbaka till SRS. Med hjälp av 
existerande protokoll har ju gått igenom lite vad som har sagts vid dessa möten sedan 
starten 1964. Om jag inte missminner mig så spelade SRS en ganska viktig roll på 60-
talet. På rymdnämndens tid var SRS:s roll att lägga fram och diskutera budgetförslag, 
fungera som en remissinstans. Det var ju i brist på några andra kraftfulla kommittéer, och 
SRS diskuterade rätt mycket också hur man skulle prioritera i verksamheten. Men även 
SRS var ju på den tiden ganska dominerat av rymdfysik och atmosfärsfysik, för det var de 
som hade de experimentella programmen igång. Så det blev mycket diskussion om just 
de ämnesområdena.  
 
Bengt Hultqvist: Det var innan ESRO hade börjat spela någon roll. Då hade vi väldigt 
gott samarbete, framför allt med norrmännen. 
 
Lennart Nordh: Ja. Sedan blev det lite diskussion även i SRS om hur SRS skulle priori-
tera, och växelverkan mellan SRS och forskningskommittén. Där man kom fram till att 
forskningskommittén skulle ha beslutet i sin hand, även om det självklart var delegation-
en eller Rymdstyrelsen som fattade det formella beslutet. 
 
Martin Emanuel: Men om jag har förstått det rätt så är skillnaden mellan rymdnämnden 
och kommittén egentligen att i nämnden satt representanter från de olika forskningsrå-
den, medan i kommittén så fanns representanter från de olika forskargrupperna.  
 
Lennart Nordh: För att representanter från de andra forskningsråden satt där, så kom ju 
lätt den här rädslan från de andra för att rymdforskarna skulle ta för mycket pengar. Ska 
man sända upp ett raketprojekt i rymden så går det inte att göra det med hälften av peng-
arna, då kanske man bara kommer upp och inte ner, så att säga. Så det fanns en rädsla, 
eller ett motstånd. Och den inställningen satt kvar i forskningsfinansieringssystemet i 
Sverige under många år. 
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Martin Emanuel: Det sväljer för mycket pengar, eller riskerar att göra det? 
 
Lennart Nordh: Ja. Det blir att man kommer in i de här långa avtalen som kräver 
pengar under lång tid. Om man har ett instrument på en satellit så måste det ju fullföljas. 
Men det som har hänt under resans gång är ju att andra discipliner och därmed andra 
forskningsråd har hamnat i samma internationella forskningslandskap, uppbundna av 
krav och formella avtal. Så förståelsen för hur det kan gå till har ökat bland olika forsk-
ningsaktörer.  
 
Martin Emanuel: En dum fråga kanske, men varför är astronomiska instrument och 
experiment så mycket dyrare? 
 
Lennart Nordh: Det är inte lätt att ge ett enkelt svar på det. Men först och främst för att 
signalnivåerna är jämförelsevis svaga, vågar jag påstå. Det är en grundläggande grej. Och 
ibland kanske du måste ha kylda instrument. När signalerna är svaga så måste du inte 
bara ha bra detektorer utan du måste också ha stora teleskop. Och sen, för de flesta pro-
jekt i alla fall, så måste du peka väldigt noga och kunna ligga och stirra på ett objekt un-
der lång tid. Det finns i och för sig svepande astronomiska instrument, när man till ex-
empel studerar kosmisk bakgrundstrålning. Men där ställs det nästan ännu högre krav på 
att detektorerna är extremt känsliga, eftersom mättiden blir så kort. Dessutom måste 
mätinstrumenten vara extremt stabila i tid. Därför blir de allra flesta experiment dyra och 
därmed nästan alltid byggda av stora konsortier. Det är sant på rymdfysiksidan också, 
men här kan du ha ett internationellt samarbete där ett institut som IRF i Uppsala tar 
huvudansvar för ett instrument. Det är inte på samma sätt möjligt för astronomerna. 
 
Bengt Hultqvist: Lösningen för astronomerna blev ju sedan att rymdorganisationerna 
bygger rymdobservatorierna. Och sedan ställer vi upp med forskningsassistenter och 
sådant inom grupperna. 
 
Lennart Nordh: Och även byggnation av instrument i ganska hög grad. 
 
Bengt Hultqvist: Och instrument kanske i viss mån. Men nästan alla instrument är ju 
optiska teleskop, på de här rymdobservatorierna, och de bekostas via rymdorganisation-
erna. 
 
Lennart Nordh: Det är bara delvis sant, Bengt. Det kan vara så på vissa projekt, men på 
de flesta inte. Även teleskopen måste ju utrustas med specifika mät- och analysinstrument 
och för dessa måste man i allmänhet ha en finansiering utanför ESA, det vill säga den 
måste komma från de inblandade grupperna. 
 
Bengt Hultqvist: Det har du rätt i vad det gäller grupperna. Sedan ska de väl finansieras 
i mån av medverkan. Men de här stora rymdobservatorierna som har byggts, ett par 
stycken, de har ju helt bekostas via rymdorganisationen. 
 
Lennart Nordh: Nej. Det är inte sant. 
 
Sven Grahn: Är det inte så att fokalplansinstrumenten byggs av grupperna, och själva 
det stora teleskopet byggs av industrin. 
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Lennart Nordh: Jo, det är den grundläggande principen. När det gäller James Webb-
teleskopet,48 som är uppföljaren till Hubble,49 där bygger ju ESA och NASA ihop själva 
teleskopet och ett par av mätinstrumenten, men en del av den nyttolast som finns där, till 
exempel den långvågiga kameran och spektrometern, den finansieras av nationella kon-
sortier, där även Sverige ingår som en mycket aktiv part. Det vet jag, för det var fortfa-
rande under min tid och jag representerade Rymdstyrelsen i styrgruppen för instrumentet 
i fråga. För Herschel var det samma sak. Däremot har man projekt som Gaia, till exem-
pel, som är en avancerad astrometrimission, så är själva fokalinstrumentet så integrerat 
med teleskopet och missionens helhet, så där har ESA valt att i stort sett ta hand om det 
själva. För det skulle bli en röra om enskilda grupper skulle ha huvudansvar och det 
skulle kunna innebära en stor risk. Så här har enskilda grupper istället tagit hand om den 
väldigt komplicerade och omfattande datahanteringen. 
 
Sven Grahn: Och det är en sorts mellanting med de här två andra, förmodar jag.  
 
Lennart Nordh: Ja, det kan man säga. En sak som är värd att komma ihåg kring 60- och 
delar av 70-talet är att det är fortfarande en pionjärtid. Det är ingenting som har satt sig, 
utan det är fortfarande en utveckling av rymdverksamheten som försökte hitta sätt att 
komma fram. Det fick ju inte sin första riktiga lösning förrän med delegationen och 
Rymdbolaget, och delegationens forskningskommitté. När denna organisation var på 
plats, då hade Sverige fått sin första riktiga struktur på rymdsidan, och den var väldigt 
kraftfull och förutseende, för den består ju fortfarande. Tittar man sedan runtom i 
Europa i dagsläget, så står sig ju den strukturen fortfarande väldigt bra. Jämförelsevis bra 
med andra typer av lösningar på problemet.  
 
Martin Emanuel: Själva finansieringen mer än tiodubblades eller något sådant, från 
rymdnämndens tre miljoner per år till om det är trettiosju miljoner per år som delegat-
ionen hade att jobba med. Men, Kerstin, du kom ju in som vetenskapssekreterare bara 
året efter att delegationen bildades. Vilka är dina reflektioner kring det här? Dina erfaren-
heter från det jobbet, innan du stegade vidare inom organisationen. 
 
Kerstin Fredga: Jag kan egentligen bara skriva under på det som Bengt sa, nämligen att 
till viss förvåning för oss själva så kom vi alltid överens. Vi var väldigt noga med att 
uppmärksamma den jävssituation som ofrånkomligen fanns. När vi exempelvis behand-
lade Bengts ansökan, då fick han gå ut, det vill säga det viktiga var att han inte deltog i 
beslutet om sin egen ansökan. Om man tillämpar de jävsreglerna väldigt strikt, då är man 
i alla fall en bra bit på väg. Och det här som Bengt sa, att alla var med, alla litade på 
varandra. Det var ingen som var ute för att lura någon. Det går inte i en sådan liten 
grupp. 
 
Sven Grahn: Men det var sluten klubb. Det var inte lätt att ta sig in. 
 
Kerstin Fredga: Det var en sluten klubb. Det kan jag hålla med om. Men vad ska man 
dra för slutsatser av det? 
 
Sven Grahn: Jag säger bara att det var det. 
                                                 
48 James Webb Space Telescope (JWST) med planerad uppsändning 2019. Efterföljare till Hubble Space 
Telescope och avsedd för studier i infrarött med ett betydande deltagande från Europa.  
49 Hubble Space Telescope, NASA:s satellitburna observatorium uppsänt 1990 och fortfarande operation-
ellt efter flera servicebesök av rymdskytteln. 
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Kerstin Fredga: Ja… Men menar du att vi inte släppte in några som ville göra något 
annat? 
 
Sven Grahn: Ja, vi har ju microgravityforskarna, till exempel, som fick armbågen emot 
sig. 
 
Martin Emanuel: Vilka är det? 
 
Sven Grahn: De som håller på med tyngdlösa experiment. Tyngdlöshetsexperiment. Det 
fanns många principiella invändningar emot dem. Det kan jag hålla med om. Men de såg 
det här som en väldigt sluten värld, som de inte hade en chans att ta sig in i.  
 
Martin Emanuel: Var fanns de någonstans? 
 
Sven Grahn: KTH, Chalmers. Det fanns en liten grupp i Linköping. Så det var inte rent 
tomt, alltså. 
 
Kerstin Fredga: Nej, nej. Ok. 
 
Lennart Nordh: Den där diskussionen om den slutna klubben fanns ju ute i forskarsam-
fundet, utanför ”klubben” då. Men det var en avspegling av hur det hela startade. Det var 
ett sätt att bygga upp någonting. Senare var det andra discipliner som växte, och tekniken 
gjorde att det blev möjligt för andra disciplinerna att kanske bli mera aktiva inom rymd-
verksamheten. Jag tillhörde ju personligen, eller den grupp som jag representerade, på 
sätt och vis den här klubben i ett väldigt tidigt stadium. Så jag sitter inte här och klagar en 
sekund på vad jag har råkat ut för. Utan tvärtom. Jag är övertygad om att det var precis 
så, att alla som var med i klubben kom överens. Det var inga hard feelings. Men om-
världslandskapet ändrade sig hela tiden, så det blev svårare och svårare. Jag upplevde 
detta när jag hade suttit ett tag som sekreterare för forskningskommittén, att det var inte 
så lätt att hantera det här. Det mynnade ut i en forskningskommitté som från 2001 har en 
väldigt internationell, och därmed helt ojävig sammansättning. Men det var bestämt att 
det ska vara en svensk ordförande, som är insatt men ändå inte en stakeholder. Jag vet att 
alla tyckte väl inte det var så bra att man gjorde på det här sättet och det fanns ju farhågor 
med denna förändring också, som jag själv såg. Men det mesta av detta har överlevt efter 
det att jag lämnade bygget 2011, och om man tittar på slutresultatet så ledde det till en 
sund diskussion. Och det blev väldigt mycket kvar av detta, som du Bengt var inne på 
förut, att har man i konkurrens, både nationellt och internationellt, kommit med på ett 
internationellt satellitexperiment, till exempel, eller sondexperiment, så ställer Rymdsty-
relsen upp och gör långtgående åtaganden. Jag är säker på att det är så institutet här har 
upplevt det. 
 
Sven Grahn: Det var lätt att komma överens när det fanns så mycket pengar. Vi badade 
ju i pengar i sondraketprogrammet. Kommer ni ihåg det, att 1981, -82, så pågick det nere 
på Saab tre parallella sondraketprojekt, och ett till på Rymdbolaget. Samtidigt. De som 
höll på med sondraketer fick vad de pekade på. Det var ju inga som helst problem. Det 
ena projektet avlöste det andra. Viking var i full gång. Det fanns ju kulor. Då blir det 
inget bråk, om alla får pengar. Så det är inte så konstigt att det var lätt att vara lugn i den 
stugan, när pengarna vällde in. Man kan hålla sams om man har gott om stålar.  
 
Martin Emanuel: Menar du att Rymdbolaget och Saab fick medel ifrån delegationen? 
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Sven Grahn: Jag talar om forskningsprojekt. Rymdbolaget och Saab, det är klart, att det 
nationella projektet spillde ju över på Saab. Jag hittade ett papper på Rymdbolaget 
häromdagen, eller i arkivet. Det var en adressförteckning över alla anställda på Saab i 
Linköping 1982, som Per Zetterqvist50 hade sammanställt. Projektledaren på Viking. Det 
var sjuttio personer anställda på Saab i Linköping. Sex personer höll på med sondraketer. 
Bara sex. Tjugo höll på med Viking, och trettio höll på med Tele-X.51 Hela arbetsstyrkan 
på sextio personer i Linköping var betald av Rymdstyrelsen. Så Saabs avdelning i Linkö-
ping gick helt och hållet på nationella pengar. Göteborgarna levde på ESA-pengar. 
Rymdbolaget levde i stort sett Rymdstyrelsepengar. Fredrik Engström52 hade devisen: 
”money you print”.  
 
Bengt Hultqvist: Det var ju Stiernstedt själv som talade om för oss att det går inte att 
hålla på längre med en forskningskommitté där alla intressenter är medverkande. Det 
som hade gått så jädra bra. Utan nu måste vi av formella skäl välja en forskningskom-
mitté som inte är direkt involverad i verksamheten. Och det beklagade han mycket. Men 
vi förstod alla att detta var nödvändigt när det skedde. Han försökte hålla det gamla igång 
så länge han kunde. Men han var ju i departementet och kände alla regler och sådant som 
gällde, så han blev tvungen att göra detta. Det gjordes och det har väl gått bra sedan 
också, men inte lika smidigt och bra som det gick i början. Men det är alltid så. Det var 
alltid bäst i början.  
 
Martin Emanuel: Det var effektivare i början tänker du? 
 
Bengt Hultqvist: Just det. 
 
Martin Emanuel: Var man orolig från IRF:s sida för vad den här förändrade strukturen 
skulle kunna innebära? Ni var ju de som fick absolut mest medel. 
 
Bengt Hultqvist: Ja. Men det fortsatte ju på det sättet även med den nya organisationen. 
Det var ju lätt att missförstå. Men när alla inblandade var med så blev det inte missför-
stånd, för alla var med och kände till diskussioner och grunder. Däremot så var det väl 
större chans att det blev missförstånd när inte alla var med. Men det har väl gått i stort 
sett bra, såvitt jag förstår. Det är efter min tid.  
 
Martin Emanuel: När det nya fältet astronomi också börjar komma in och göra anspråk 
på medel, eller kvalificera sig för medel för att det fanns lite mer tillgängligt, det måste ha 
gått ut över de andra forskargrupperna. Innebar det också mindre medel till IRF? 
 
Sven Grahn: Det började med Pirog, men det var inte så dyrt. Ballongprojektet, det var 
ju 80-talet i stort sett. Sändes upp från Esrange till och med sexan eller sju sedan från 
Frankrike. Det var när Odin kom igång som det började blir dyrt, en bit in på 90-talet. 
Pirogerna var ju billigare än sondraketer. Vi använde en effektiv underleverantör, Lasse 
Stenmark,53 ACR i Trosa som var en tusenkonstnär. 
                                                 
50 Per Zetterquist, f. 1942, projektledare för bland annat Viking- och Tele-X-projekten vid Rymdbolaget i 
Solna. 
51 Tele-X, nordisk TV-satellit i samarbetsprojektet med Frankrike och Tyskland. 
52 Fredrik Engström, f. 1939, fil.dr. astronomi, Stockholms universitet 1971. Engström deltog i raketupp-
sändningarna i Norrbotten på 1960-talet. Chef Rymdtekniska gruppen 1970–72, VD Rymdbolaget 1972–
85, Direktör rymdstationsprogrammet ESA 1985–94, Direktör bärraketprogrammet ESA 1994–2001. 
53 Lars Stenmark (1944–2016), professor i mikronanoteknik vid Uppsala universitet. Ingenjör vid Rymdbo-
laget i Solna 1968–79. 
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Martin Emanuel: Och Rymdbolaget då, när det kom in nya spelare, innebar det mindre 
medel för Rymdbolaget också? 
 
Sven Grahn: Nej. Rymdbolaget hade ganska liten roll i Pirogerna till att börja med. Det 
körde astronomerna själva, mycket av teknikupphandlingen. Rymdbolaget skötte mycket 
projektledning och uppsändningar och så där. Sedan blev det lite mera projektledning 
mot slutet, från Rymdbolagets sida. Vi gjorde telemetrisystem till exempel. Så Rymdbola-
get hade en begränsad roll i ballongerna, faktiskt. Inte alls lika stor som i sondraketerna. 
Men i Odin tog vi över kommandot kan man lugnt säga. Det var ett jätteprojekt. Svårt 
som sjutton. Det svåraste svensk rymdverksamhet har gett sig på. Jag tror till och med att 
det bräcker SMART-154 i svårighetsgrad, skulle jag vilja påstå.  
 
Martin Emanuel: Som historiker tycker man lätt att det blir lite ointressant om allt är 
frid och fröjd. Så man söker lite efter friktionsytor, men det verkar inte ha funnits så 
många. Men jag måste ändå fortsätta, och då vänder jag mig till dig Georg, som flyttade 
från Kiruna till Uppsala. Hur har det sett ut mellan IRF:s olika enheter? Hur har samar-
bete och konkurrenssituation fungerat mellan er? 
 
Georg Gustafsson: När det gäller instrumentering så har det varit en klar skiljelinje mel-
lan aktiviteterna i Uppsala och Kiruna. Här sysslar de med partiklar och vi sysslar med 
vågor och fält. Så ur den synpunkten har det inte varit någon konkurrens överhuvudtaget. 
 
Martin Emanuel: Men om medel? 
 
Georg Gustafsson: Om medel kan det naturligtvis ha varit konkurrens. Där har inte jag 
varit direkt engagerad, men i varje fall nu på senare tid har vi fått väldigt bra tillgång till 
medel. Vi har flera satellitprojekt som är på gång, och som kräver mycket pengar.  
 
Sven Grahn: Det intressanta var väl att de här grupperna kompletterade varandra tek-
niskt. Jag satt i projektledningen för Viking. Per Zetterqvist var projektledare. Då märkte 
jag att det fanns expertis på de olika grupperna inom olika områden, som samverkade 
väldigt bra. Uppsala var powerhouse på elektromagnetiska kompatibilitetsstörningar, 
störningar och så där. Så det fanns tekniska centra. Och de överlappade inte varandra, 
utan de bara kompletterade varandra. Just Viking visade att de hade gjort uppdelningen 
smart. KTH-gänget kunde allt om elektriska fält och hur man målade saker med en elekt-
riskt ledande färg och annat konstigt. Så det var faktiskt ganska idylliskt i det avseendet. 
 
Bengt Hultqvist: Det här var ju på grund av Viking. 
 
Sven Grahn: Ja, just det. Det var där det formerades. 
 
Bengt Hultqvist: Då var det ju nödvändigt att ha flera än ett experiment från Sverige, 
när det skulle vara en svensk satellit. Det var i själva verket jag som visste om att Uppsa-
lagruppen… Man ska ha klart för sig att Uppsalagruppen kom till oss på grund av att 
FOA inte längre kunde stödja den. Och eftersom Uppsala var en viktig observatorie-
punkt för att fylla vår roll i observatorieverksamheten i världen ställde vi upp på att 
överta huvudmannaskapet för gruppen. För annars hade den lagts ner. Så det var med 
omsorg om observatorieverksamheten som vi ställde upp på det. Men i övrigt fick de ta 
                                                 
54 SMART-1, månsatellit utvecklad av Rymdbolaget och byggdes av Saab Ericsson Space i Linköping och 
som sköts ut 2003. 
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över de pengar som Uppsalagruppen hade, både statliga och annat. De fungerade som en 
självständig grupp och ville inte att vi skulle lägga oss i. Det fortsatte ju på det sättet. De 
hade alla statliga pengar de hade tidigare. När vi sedan så småningom, efter EISCAT,55 på 
initiativ av en handläggare i utbildningsdepartementet, fick ett antal av våra många tjäns-
ter på fast anslag, så gick det ju till Kiruna. Det var inget som man skulle dela med sig av. 
Utan de tog och gav oss pengar för en tio, tolv tjänster, och så drog de in de pengarna 
som hade gått via forskningsrådet tidigare. Det var ju bra för oss. Men nu har jag sett att 
det har förekommit i de här utredningarna på slutet, att de tror att de pengarna är något 
som alla avdelningar skall dela på. Det är inte alls så. Därför det här var ju första gången 
vi fick fasta pengar till några tjänster. Vi hade haft allting på forskningsmedel dessförinn-
an. 
 
Martin Emanuel: Du ville säga en sak, Lennart. 
 
Lennart Nordh: Jag har ett par korta kommentarer. När Odinprojektet startade skulle 
det utvecklas en avancerad radiomottagare för submillimetervåglängder. Den skulle bygg-
gas av svenska aktörer, med Chalmers i framsätet. Men då startade en firma som idag 
heter Omnisys Instruments AB56 med två personer som precis hade doktorerat på Chal-
mers. De gjorde viktiga delar av jobbet tillsammans med Chalmers och Rymdbolaget. 
Idag är det en firma på trettio personer som fortfarande jobbar väldigt mycket med 
rymdverksamhet på mikrovågssidan. Det är intressant att se hur det kan spilla över på det 
sättet. Där var det Odin som var inkörsporten. Det går inte att säga att företaget inte 
hade uppstått om inte Odin hade funnits, men om man tittar på deras hemsida så står det 
att det är Odin som är grundorsaken. 
 En annan lustig sak. Du nämnde Pirog, Sven, det här ballongprojektet. På den 
tiden, vi pratar 80-talet, så kunde man inte sända upp så stora, eller tunga, nyttolaster från 
ballongplattan i Kiruna. Man kunde till exempel inte ha tunga svänghjul och sådant där. 
Men den här uppfinnaren Lasse Stenmark, han kom på att man kunde ha flytande kväve 
och låta gasen pysa ut ur dysor och på det sättet svänga, rikta in gondolen utan tunga 
svänghjul. Det fungerade väl ganska bra i slutänden. Men det som hände under resans 
gång, det var att Lasse lyckades utveckla mycket avancerade men små dyspaket. Den här 
utvecklingen tog han sedan med sig till Uppsala och där utvecklade dem till väldigt små 
och effektiva dysor med hjälp av MEMS-tekniken.57 För att göra det hela kort så kan man 
säga att det är en vidareutveckling av en del av Lasses produkter som firman Nanospace58 
säljer idag. Så dysutvecklingen har sitt ursprung i det faktum att det inte gick att sända 
upp tunga nyttolaster från Esrange, nyttolaster som ett astronomiskt grundforsknings-
projekt behövde och att det fanns en uppfinnarjocke som tänkte att, ”jag använder fly-
tande kväve och tar hand om den gasen”. Det är två saker jag brukar tänka på eller svara 
när någon frågar vad det här är bra för. Man kan förutsäga vissa saker, men mycket kan 
man inte förutsäga. 
 
                                                 
55 EISCAT, European Incoherent SCATter scientific association, en vetenskaplig organisation med huvud-
kontor i Kiruna för studier av jordens jonosfär och atmosfär. 
56 Omnisys Instruments AB, företag bildat 1992 med säte i Göteborg. Företaget arbetar med mikrovågsut-
rustning för både rymd- och markbaserade instrument. 
57 MikroElektroMekaniska System (MEMS) är en teknologi som i sin mest generella form kan definieras 
som miniatyriserade mekaniska och elektromekaniska enheter (det vill säga strukturer) som produceras 
genom mikrofabrikationstekniker. 
58 NanoSpace AB bildades 2005 och ägs sedan 2016 av danska GomSpace. Företaget har sin verksamhet i 
Uppsala och utvecklar och tillhandahåller kiselbaserade mikrosystem för framdrivning och positionering av 
främst nanosatelliter. 
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Martin Emanuel: Jag har en fråga till och det är egentligen mest till Rickard. De här 
samarbetsprojekten med Sovjetunionen, fick de också nationella medel, eller hur finansi-
erades det? 
 
Rickard Lundin: Ja, det var Rymdstyrelsen som finansierade det. Hela projektet. En del 
av pengarna gick till Rymdbolaget för utveckling och tillverkning av den kontrollenhet 
som styr spektrometrarna och fungerar som gränssnitt till satellitsystemen, till exempel 
telemetrin som vidarebefordrar mätdata till jorden. 
 
Martin Emanuel: Var det någonsin besvärligt att man etablerade forskningssamarbete 
med Sovjetunionen och IKI, mitt under kalla kriget? 
 
Rickard Lundin: Man kanske funderade lite i början. Men då var situationen inte som 
idag. Det var en stabil, vad ska man säga…? 
 
Lennart Nordh: Stabil diktatur. 
 
Rickard Lundin: Stabil regim. Jag vill inte säga diktatur. Men det var en väldigt intres-
sant tid i och för sig. Jag kan berätta mycket om det, men det ska jag inte göra. Men den 
har en stabil funktion. Det var enkelt att samarbeta egentligen. Det var lite väl mycket 
politiker inblandade, och det blev en del märkliga situationer. Men i grund och botten var 
det oerhört berikande projekt. Därför vi kom i kontakt med ryssar som var duktiga, såväl 
experimentellt som teoretiskt. Jag kan säga att min karriär har baserats väldigt mycket på 
de här personerna, och på de samarbetsprojekt som jag hade med forskare där. Det var 
aldrig några problem. Vi byggde experiment snabbt och kostnadseffektivt. Man ska ha 
klart för sig att vi kom från sondraketstekniken. Så vi gav oss fasen på att vi ska kunna 
göra det här, ett helt experiment, på ett och ett halvt år. Och det gjorde vi. Inte bara ett, 
utan tre experiment. Det sista byggdes lite grand på slutet, och det var för att vi visste att 
vi fick två uppsändningsmöjligheter. Det baserade sig på vad vi kan kalla för enkel teknik. 
Men vi hade smarta medel. Vi hade inte datorer på den tiden, men vi kunde forma sve-
pen så att vi fick de här tre momenten inom plasmafysiken: energiflödet, hastighet och 
densitet med hjälp av ”smarta” energisvep. På så vis kunde vi också få mätningar med 
hög tidsupplösning. Och det intressanta var att deras telemetrisystem var ganska lång-
samt, jag kommer inte ihåg hur många bitar per sekund det var, men på Marssonden 
Phobos som gick upp 1988 var det två bits per sekund, som blev en sorts standardhas-
tighet fick vi göra ännu smartare att ombordberäkningar med vår mikrodator. Även om 
dessa ombordberäkningar var enkla levererade de väldigt fina forskningsresultat. 
 
Martin Emanuel: Just det kommer vi också in mer på det när vi ska prata instrumente-
ringen i nästa pass. Men du ville säga en avslutande grej Kerstin.  
 
Kerstin Fredga: Ja. Det ryska samarbetet var intressant på det viset att det var en sorts 
win-win situation. Vi var duktiga på att bygga instrument och hade tillgång till väster-
ländsk teknik och sådant. Och då fick de ryska forskarna vara med på det viset. Sedan tog 
de hand om de riktigt dyra kostnaderna, nämligen uppskjutningarna. Så alla vann på sam-
arbetet, och jag tror att framför allt de ryska forskarna var jätteförtjusta att få komma hit 
och jobba på IRF och se de senaste grejerna. Amerikanska mikrochips och allt vad de 
utvecklade på den tiden. Det där föranledde ju ett visst bekymmer bland amerikanerna 
ibland, att vi skulle sprida den där tekniken till Ryssland. Jag vet att jag hade några kons-
tiga samtal med militärattachén på amerikanska ambassaden. Sven Grahn hade också…  
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Sven Grahn: Det var senare.  
 
Kerstin Fredga: Ja, det var senare. Eftersom vi hade amerikanska komponenter ombord 
på Freja satelliten som sändes upp från Kina, krävde amerikanerna att vi ständigt hade en 
man i närheten av vår satellit, det vill säga någon måste till och med sova på uppsänd-
ningstornet i närheten av satelliten för att kineserna inte skulle titta på vad vi hade för 
grejer. Fullt av sådant. Då får man verkligen, dels ha gott samvete, att man inte släpper 
någonting som de inte ska se, och dessutom ha väldigt dedicerade forskare och tekniker 
som ställer upp. 
 
Sven Grahn: Man kan stå ut med sådant där amerikanskt skitsnack för fosterlandets 
skull. 
 
Kerstin Fredga: Ja, ja. Men du vet det där med att vi skulle ha killar som sover på upp-
sändningstornen. ”Ja, ja, vi ställer upp på det”, sa vi. Det är inga problem. Det var väldigt 
roligt på det viset. 
 
Rickard Lundin: Man kan berätta mycket om den där screeningprocessen som vi hade. 
Varenda komponent analyserades. Så fort vi visste att det här är något som man kan kalla 
för en strategisk komponent, så måste man ha tillstånd.  
 
Sven Grahn: I det här sammanhanget fanns det ju en fantastisk resurs i Sverige. Han 
hette Kenne Danielsson.59 Expert på exportkontrollfrågor. Amerikanarna sa till och med 
att ”han kan vår lag bättre än vi själva”. Han visste ju alla kryphål. Han hade jobbat på 
FFV Aerotech i Arboga. Man ska inte glömma den killen, han hade hjälpt oss att få upp 
grejor på ryska raketer. Så det fanns resurser. 
 
Kjell Lundin: Angående Phobos-experimentet så ska vi inte glömma bort att vi ju hade 
medexperimentatorer från Finland med oss. VTT,60 FMI61 och Universitetet i Uleåborg. 
Att vi hade dem med gjorde att det gick lite lättare. VTT bidrog framförallt med solpane-
lerna. Så vi kunde lägga solpanel ombord på experimentet. Detta gjorde, att vi i stort sett 
var självförsörjande vad gällde elförsörjning och kunde operera experimentet under i 
stort sett hela tiden. Det var ju ont om effekt från farkostens centrala elkraftsaggregat. 
 
Herman Andersson: Och det var också Finlands inträdesbiljett som rymdnation. 
 
Martin Emanuel: Stas, vill du skjuta till någonting om det där med ryska samarbetet? 
Samarbetet med Sovjetunionen. 
 
Stas Barabash: Jag gör det om trettio år. 
 
Martin Emanuel: Då ska vi gå in på sista passet. Vi ska prata om instrumentering av 
vetenskapliga experiment. Klassisk mark för en teknik- och vetenskapshistoriker som jag. 
Hur samspelar de här två fälten? Egentligen vill jag bara inleda med en öppen fråga. Vilka 
kompetenser behövs egentligen för att man ska kunna genomföra de här experimenten 
på ett bra vis? Hur förändras det över tiden och hur ser samarbetet mellan forskare och 
                                                 
59 Kenne Danielsson, f. 1932, ingenjör, expert på exportkontroll av avancerad teknik. Tidigare på Försva-
rets fabriksverk (FFV). 
60 VTT, idag Teknologiska forskningscentralen VTT ab, ett finskt forskningsinstitut. 
61 FMI, Meteorologiska institutet i Finland. 
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ingenjörer ut? Och hur ser förhållandet till andra aktörer som Rymdbolaget ut? Rymdbo-
laget var väl på något sätt Sveriges kunskapscentrum kring teknik i rymden, även om man 
hade kompetens där i Kiruna också. Hur såg dynamiken ut där egentligen? Det är en 
bred frågeställning så jag tänker att ett sätt att göra det är att försöka göra nedslag i några 
få experiment. Kanske kan man börja i sondraketerna. Det är lite svårare att leda den här 
diskussionen, för jag vet inte precis vilka experiment som har varit centrala. Så ni får 
nästan hjälpa mig fram angående vad som är bra projekt att prata kring. Kan vi få till en 
bra diskussion kring samarbetsformer mellan forskare och ingenjörer om vi talar om 
sondraketer? Handen upp, vem har varit involverad i sondraketprojekt? [Merparten av 
panelen räcker upp handen.] Ja, men se där. Underbart. Vad behövs inom en grupp för 
att man ska kunna bedriva ett sondraketprojekt? När IRF håller sitt 60-årsjubileum så är 
det forskarna som jubileumspratar. Jag vill inte vara onödigt provocerande, men i själva 
verket så är det ju en grupp som har jobbat fram det här tillsammans. Hur ser då den här 
samarbetsformen ut och vad behöver man kunna? Kan forskare göra det här på egen 
hand? Rickard är också en skicklig instrumentmakare har jag förstått, men alla forskare är 
kanske inte riktigt där, utan de är mer teoretiker. Vem vill börja? 
 
Rickard Lundin: Det är en intrikat fråga för vi har ju flera bakgrunder. Vi har till exem-
pel frågan om vad det krävs för instrument. Partikelexperiment har en viss design, vågex-
periment en annan, och så vidare. Så utgångspunkten är alltid fysikalisk. Man vill mäta 
någonting. Vad är det man vill mäta? Där kommer ju själva mättekniken in, det fysika-
liska. Du måste även simulera efteråt. Du måste kunna bygga ett instrument som anting-
en analytiskt beskriver förloppet eller simulerar det. Så du börjar i den ändan. Sedan 
kommer tekniken in, att bygga instrumentet. Som jag upplevde det så är det själva inter-
aktionen mellan ingenjörer och forskare som avgör hur det färdiga experimentet skall 
konstrueras. Båda är beroende av varandra. Fysikern är normalt inte den som sitter och 
löder och så. Även om jag har gjort det ibland så vet man med sig att detta inte är min 
kompetens. Man kanske tvingas att göra det någon gång bara för att testa, något som 
underlättar interaktionen mellan bra ingenjörer och bra forskare. Ett helt annat kunnande 
kommer in då det gäller hanteringen av mätdata, för vidare överföring till den enhet som 
ska hantera data från olika spektrometrar, som därefter skickas vidare till telemetrisyste-
met. Den sista delen låg då utanför våra åtaganden, så vi var lyckligt lottade i det avseen-
det att vi kunde fokusera på design, konstruktion och tester av experimenten. Rymdbola-
get kunde här komplettera med sin expertis på området telemetri, som de hanterat väl 
under t ex sondraketuppsändningar från Esrange. Satellitinterfacet till vårt första sovje-
tiska satellitexperiment på Prognoz-7 tillverkades därför av Rymbolaget. Även om detta 
ändrats på senare år, vi tillverkar numera alltid detta interface till satelliten, så är ändå 
experimentets funktion och tillförlitlighet viktigast för experimentatorn. Det som jag har 
upplevt som styrkan i den här organisationen, det är att vi har allt vi behöver in-house, all 
den expertis vi behöver, och sedan om man inte har den speciella expertisen, då får man 
ta den till sig på något annat sätt. Köpa den tjänsten. ESRO-1, som ju var det första som 
jag lärde mig, där var det väl Saab som gjorde elektroniken? 
 
Kjell Lundin: ESRO-1? Nej, elektroniken där gjordes av Danmarks Metereologiska 
Institut i Lyngby. Sedan var det ju så att i KGO:s experiment S71 var ett experiment 
bestående av fyra delexperiment varav tre var norska. De var inte medlemmar av ESRO 
ens en gång vid den tiden. 
 
Sven Grahn: Var det FFI? 
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Kjell Lundin: Det var universitetet i Bergen, Försvarets forskningsinstitut och universi-
tetet i Oslo. 
 
Bengt Hultqvist: Norge hade då gått ur ESRO, men man hade hunnit så långt i plane-
ringen att allt var klart. Då såg vi till att de norska experimenten fick vara kvar. Trots att 
Norge inte var med när ESRO-1 gick upp så var norska grupperna med, och det var både 
till vår fördel och till deras.  
 
Martin Emanuel: Hur kom det sig från början att man samlade all kompetens in-house? 
Om det nu var så framgångsrikt, varför gör man i så fall inte så alltid?  
 
Sven Grahn: Det är väldigt enkelt. Man måste ju ha beläggning på ingenjörer hela tiden. 
Kontinuerlig beläggning på ingenjörerna. Har man inte pengar från Rymdstyrelsen att 
hålla igång ingenjörerna, utan bara har råd att hålla forskarna igång, då var man tvungen 
att ta in folk när det behövdes. Man har en skeleton crew, som man kan expandera. Un-
der de villkoren levde de flesta forskargrupper. Att de har en väldigt mager, inte IRF, 
men andra, de har en mager ingenjörsstyrka. Däremot bättre på forskarsidan. Min erfa-
renhet från det här är när jag jobbade under Georg Witt på meteorologiska institutionen. 
Du frågade om fördelningen i roller. Jag kan säga, som forskare så visste Georg Witt allt 
om detektorer. Han visste allt om fotomultiplikatorer och liknande grejor. Och jag är 
övertygad om att Rickard visste allt om multi-channel plates, men du kanske inte var en 
fena på digital elektronik? Så det finns en gräns där mellan sensordelen och databehand-
lingsdelen. Kraftmatning och så där. Och forskare ska vara bra på sensorerna, det var i 
alla fall Georg Witt. Det kan jag försäkra. 
 
Lennart Nordh: Om man inte är i den lyckliga situationen som IRF är, och har både 
forskare och ingenjörer på plats, som kan interagera med varandra, så blir man som vi var 
på Observatoriet i Saltsjöbaden beroende av att lägga ut jobb på andra industrier och på 
Rymdbolaget. Om vi tar Odin som ett exempel så är det typiskt på det viset att flera in-
dustrier har varit inblandade. Det som gäller då är att det ska finnas en lyhördhet från 
båda parter. Det vill säga att det finns en dialog mellan nyttjarna, forskarna, eller i det här 
fallet kanske det var Rymdstyrelsen som beställde, och utförarna. Att när det uppstår 
problem eller man vill göra en avvikelse på en specifikation, att det finns den här lyhörd-
heten, som gör att man på ett enkelt men säkert sätt kan modifiera mindre saker. Det tror 
jag är oerhört viktigt. Det var du Herman som sa att ESA har blivit så förfärligt kompli-
cerat och dyrt, det här med dokumentationen. Då är lyhördheten svårare att förverkliga, 
därför att det är så många inblandade, det är så stort, det är en massa länder som är 
stakeholders. Så då måste man dokumentera allt detta i papper och tester som inte går att 
ifrågasätta. Men i de nationella projekten, då är lyhördheten, tycker jag, väldigt viktig, och 
en väldigt rolig del av verksamheten också, att kunna påverka. Där kan jag säga att när jag 
varit med på ballongprojekt och delvis även raketprojekt, då kändes det ibland som att 
Rymdbolaget hade en del egna intressen i hur de ville göra olika saker och så. Och att 
forskarna var lite tillbakahållna… 
 
Sven Grahn: Vad tänker du på nu? Nu får du tala ur skägget. 
 
Lennart Nordh: Ja, jag kan ju tänka på saken. Men i Odin-projektet var det i alla fall 
väldigt annorlunda. Det kanske var nödvändigt också att ha ett bra samspel mellan veten-
skapliga krav och vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt.  
 
Martin Emanuel: Vad var det som var annorlunda? 
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Lennart Nordh: Att den där växelverkan var mycket aktiv och karakteriserades av öm-
sesidig lyhördhet.  
 
Herman Andersson: Det är precis som Rickard säger när det gäller instrumenten, att 
mätprinciperna definieras av forskarna och sedan försöker man omsätta dem i praktiken. 
Det innebär att mekaniska konstruktörer, elektronikkonstruktörer och mjukvarukon-
struktörer kopplas in. De tillverkar simpla prototyper utifrån idén. Sedan sätter man igång 
och testar med partiklar i vakuumsystem och det görs av en forskare. Ibland finner man 
ut att det inte alls fungerar som vi hade tänkt oss, nästan som vi hade tänkt oss eller nå-
gonstans mittemellan. Då har man idéer om varför det inte fungerar och hur det skall 
ändras och går tillbaka till konstruktörerna. Då upprepas simulering, konstruktion, till-
verkning, montering, omprogrammering och testning. Det behövs många slags kompe-
tenser för att utveckla satellitinstrument. Om dessa inte finns inom organisationen, men 
vid varje tillfälle måste köpas, kommer utvecklingen att ta hur lång tid som helst och 
kosta avsevärt mycket mer. Sedan finns inte alla kompetenser tillgänglig att köpa. I vissa 
fall inte ens i landet och inte norröver. Det är därför som vi mycket medvetet har satsat 
på att skaffa oss så många olika ingenjörs- och programmeringskompetenser i vår grupp 
och även testutrustning. Med kompetensen i huset blir cykeltiden så kort som möjlig. Ett 
exempel; en forskare finner ut att vi behöver ändra på en geometri. Denne pratar direkt 
med konstruktören som uppdaterar geometrin. Solidmodellen skickas till vår verkstad 
och en ny detalj tillverkas. Den levereras till integrationslabbet, monteras och testerna 
fortsätter. Genomloppstiden blir mycket kort. Med många kompetenser och personer så 
gäller det att ha arbetsuppgifter för alla. Det måste ju finnas projekt så att man inte sitter 
och rullar tummarna. 
 
Sven Grahn. Just det, det är beläggningsgraden det handlar om. 
 
Herman Andersson: Det är det som utgör svårigheten. Hittills har det faktiskt fungerat. 
Vi har hur mycket arbete som helst och det har varit alldeles för mycket under vissa peri-
oder. Men det är ju bättre att ha lite för mycket än alldeles för lite. Det är forskarnas upp-
gift att skriva experimentförslag, naturligtvis tillsammans med ingenjörerna. 
 
Johan Kärnfelt: Hur många ingenjörer ungefär går det åt för att klara av det här? Du 
räknade upp flera kategorier här. Hur har det ändrats över tid? Kunde man som en eller 
två ingenjörer på 60-talet hålla allt i huvudet? Det känns som att det måste vara betydligt 
mer idag. 
 
Herman Andersson: Det ställs mycket mer krav på experimentatorerna idag än för 
trettio, fyrtio år sedan. Ta bara strålningsberäkningar och termisk konstruktion. Då fanns 
inga lättillgängliga datorbaserade verktyg för någon av dem. Det saknades datorbaserade 
verktyg för andra typer av modelleringar och man gjorde beräkningarna på ett helt annat 
sätt. Sättet att jobba har förändrats över tid och därmed även behovet av kompetenser. 
Just på modelleringssidan är det mycket markant. 
 
Georg Gustafsson: Cluster var ju ett ganska komplicerat experiment av det skälet att det 
byggs flera laboratorier i världen. Där är det tre kompetenser som är oerhört viktiga. Det 
ena är som sagt elektronik som vi hört. Och sedan mekaniken. Och sedan det tredje är 
datorverksamheten. En stor del av arbetet är på datorsidan, så det krävs väldigt bra kom-
petens inom det området.  Dessutom brukar det vara svårt att få tag på mekaniker med 
lämplig kompetens för både design och tillverkning. Och för vår del, när det gäller Clus-
ter, så gjordes viktiga delar av mekaniken i Finland vid universitetet i Uleåborg av Kauko 
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Lappalainen. Han blev så duktig på det där så att han fick en doktorsexamen på grund av 
sitt lysande arbete. 
 
Herman Andersson: Det är som Georg säger, att de är huvuddisciplinerna. Men om 
man flyger i synnerhet till Merkurius, måste man ha mycket god kompetens inom termisk 
konstruktion. Annars fungerar det inte och det är mycket svårt att konstruera för Merku-
rius. Om man konstruerar för Jupitersystemet måste man ta hänsyn till den extremt kraf-
tiga strålningen, exempelvis elementarpartiklar som far rakt igenom och skapar brus i 
detektorer. Har man inte kläm på detta i ett sådant projekt och hur man skyddar mot 
strålning, hur man väljer komponenter, material och mätprinciper, då är det helt kört. En 
del av kompetenserna har vi byggt upp specifikt för instrumentet PEP för JUICE. En av 
våra ingenjörer har hållit på med strålningsanalyser i flera år och har ingående satt sig in i 
olika program för modellering med mera. 
 
Sven Grahn: Det finns en kompetens till som är viktig. När man har en organisation 
som IRF, med en fast stab som arbetar i projektet, då har man ett institutionellt minne. 
Man vet hur lång tid vissa saker tar att göra, så när man marscherar de här projekten blir 
det mera hanterbart. Man vet ungefär hur jävla svårt det är att göra istället för att kasta in 
en rookie som inte har en aning om hur lång tid det tar. Men ni vet att saker tar si och så 
lång tid. Så ni behöver inte hantera underleverantörer. Ni vet hur lång tid era egna interna 
underleverantörer tar på sig. Det är oerhört viktigt. 
 
Herman Andersson: Framför allt, att de har varit med tidigare. 
 
Sven Grahn: Det är det som är styrkan.  
 
Georg Gustafsson: Jag håller med om att det är en oerhört viktig kunskap.  
 
Sven Grahn: Minst lika viktigt som den tekniska kunskapen. Minnet. 
 
Martin Emanuel: Bengt, du räckte upp handen för en stund sedan. 
 
Bengt Hultqvist: Jag tänkte bara säga att våra ingenjörer blev experter på den väldigt 
speciella teknik som vi har utvecklat från våra mätningar. Och det var helt otänkbart att 
köpa de tjänsterna någon annanstans, för det var ingen som kunde det. Skulle man lägga 
ut det på en industri skulle det bli fem gånger så dyrt som att vi gör det hemma, själva. Så 
det var helt simpelt en nödvändighet att bygga på den egna kompetensen. Det var ju de 
som kunde det, våra ingenjörer. Jag kan väl också påminna om att den största fighten jag 
hade med Fredrik Engström, det var att när Rymdbolaget bildades så ville han ha alla 
ingenjörer till Rymdbolaget, även de som vi hade för vårt experiment sedan ganska lång 
tid. Han ville ha dem överförda till Rymdbolaget, och att vi sedan skulle göra beställning-
ar till Rymdbolaget. Detta hade vi en fight om inom Rymdstyrelsen eller vad det nu hette 
på den tiden. Vi var så i luven på varandra att vi gastade och skrek till varandra, och ord-
förande blev alldeles svettig och fick lugna ned oss. Sedan hade vi ett speciellt möte med 
de gamla gossarna som hade makten i forskningsråd och sådant, och då vann jag. De blev 
kvar hos oss. Men det var den värsta fighten. Resultatet blev att vi blev väldigt goda vän-
ner efter det.  
 
Martin Emanuel: Hur vann du den här kampen? Vilka var dina argument? Varför var 
det bättre att ha dem på IRF? 
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Bengt Hultqvist: Ja, det var ju enklare. Vi har utvecklat en speciell idé som ingen annan 
kan. Skulle vi lära ut den till nya varje gång så skulle det kosta oss fem gånger så mycket 
pengar. Det skulle aldrig räcka. Vi hade ju våra experter och de måste vi ha.  
 
Martin Emanuel: Men om samma kompetens fanns på Rymdbolaget och var tillgänglig 
för alla forskargrupper, skulle det inte ha kunnat vara ett alternativ? 
 
Bengt Hultqvist: Nej. Därför att allt det här sker i direkt samverkan mellan forskare och 
ingenjörer. Det måste vara så att man inom fem minuter kan gå och fråga honom. Man 
kan ju inte kalla till möte om två veckor för att diskutera det. 
 
Herman Andersson: Det här är ju nischprodukter, vilket man ska vara mycket väl med-
veten om. Vi kan som exempel ta högspänningsaggregaten som vi har ett flertal av i alla 
våra instrument. De går inte att köpa på marknaden. Elektronikkomponenter, ja, men 
inte annat. Marknaden är så liten och det finns inget kommersiellt intresse av att bygga 
sådana och sälja. Det är så få grupper i hela världen som använder sådana. Vi samarbetar 
med en grupp vid universitetet i Bern i Schweiz och de har den schweiziska rymdstyrel-
sen SSO som finansiär. De förra klagar högljutt därför att schweiziska staten har talat om 
för dem att de måste köpa av industrin. De säger att det blir tio gånger så dyrt och en 
fjärdedel så bra som om de gör det själva. 
 
Kerstin Fredga: Och det tar längre tid  
 
Herman Andersson: Ja, det tar också längre tid. SSO var här för några år sedan. Vi 
berättade hur vi gjorde och de berättade hur de gjorde. 
 
Stas Barabash: Eftersom de har så enorma ekonomiska problem så flyttar den schwei-
ziska rymdstyrelsen till universitet för att spara pengar.  
 
Martin Emanuel: Jag vill gärna komma närmare själva samarbetsytan eller vad man ska 
säga. Krävs det att man jobbar tillsammans en längre tid för att hitta ett gemensamt språk 
och börjar förstå varandra. Vad är den här forskaren ute efter, vilka är begränsningarna 
som den här ingenjören eller konstruktören har att ta hänsyn till? Ni kanske har olika mål 
egentligen? 
 
Herman Andersson: Målsättningen är att leverera mycket bra instrument, som uppfyller 
i princip allt som forskarna vill med dem. Det går ju inte eftersom tiden är begränsad. Att 
göra det bästa möjliga av instrumentet kräver naturligtvis ett mycket intimt samarbete 
mellan forskare, ingenjörer och programmerare. Vi träffas regelbundet och diskuterar. 
Hur lång den där startsträckan är och när det kommer nytt folk, det är väldigt svårt att 
säga. Det beror på individen. En rutinerad ingenjör som kommer från en annan bransch, 
men som är duktig på mekanisk konstruktion, kan fort sätta sig in i vad som behöver 
göras. Jag har aldrig upplevt några problem i samverkan mellan olika grupper. De fors-
kare som jag arbetar med, eller vår grupp arbetar med, de är inte renodlade teoretiker 
utan experimentalister. De utvecklar mätprinciper och gör naturligtvis forskning också. 
Men som sagt, vi inser nog alla vad de andra behöver och gör det bästa av det. Det är så 
det fungerar. 
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Rickard Lundin: På alla sådana här resor som vi gör, projektresor, åker till Moskva, åka 
till ESTEC62 eller vad man nu gör, så är det ju alltid ungefär lika många ingenjörer som 
forskare med. Det kanske är fyra personer, två ingenjörer och två forskare, eller kanske 
en forskare. För det är mycket sådana här tekniska problem, som kan vara intressant i 
och för sig för forskaren också att diskutera, men framför allt så är det kontaktytan med 
satellitsidan, det är ju den ingenjörsmässiga kontakten. Men om inte forskaren är med så 
kan det bli en sådan situation, ”jag vet inte riktigt hur den där experimentatorn tänker”. 
Så det är väldigt mycket nära samarbete, hela tiden, genom hela projektets gång. Jag har 
aldrig upplevt det på något annat vis. 
 
Sven Grahn: Jag håller fullständigt med Rickard. Jag jobbade ju på Viking. Där hade vi 
en väldig massa experiment, och då måste gränssnittet till experimentatorerna vara kri-
stallklart. Vi hade en ingenjör på Rymdbolaget som bara sysslade med det. Anders 
Björkman. Han höll bara på med interface, och han kunde ju tala med alla. Han förstod 
mätproblematiken. Så det är inga vattentäta skott, inte ens på den nivån. Ett av de viktig-
aste dokumenten i ett satellitprojekt är det så kallade interface control document mellan 
rymdfarkosten och experimenten. Där ska ta mig sjutton även forskningsmålen stå med, i 
det dokumentet. Vad det är man vill åstadkomma för någonting. Det är en konst att 
skriva det dokumentet. 
 
Kjell Lundin: Det ska vara ganska tunt. 
 
Sven Grahn: Det ska vara tunt, men det ska stå viktiga saker i det. 
 
Georg Gustafsson: Vi mätte ju elektriska fält, och i elektriska fält är givarna analoga. 
Det betyder att man måste behärska analog teknik. Där har jag erfarenheten att de här 
nyaste ingenjörerna som blir anställda, de har inte gått någon utbildning alls i analog tek-
nik. Dessutom har jag ett uttalande från killen som vi haft som chefsingenjör i Uppsala. 
Han sa att det tog fjorton år för honom att lära sig den här tekniken. Det är inte lätt alltså 
att lära sig hur den fungerar, analog teknik. Det är en viktig poäng i det hela när det gäller 
det här instrumentet som vi bygger. Det andra som vi är oerhört känsliga för, det är att 
de här signalerna vi mäter, elektriska signaler, de är väldigt svaga. Det gör att vi är väldigt 
beroende av jordningen av satelliten, så att det inte går strömmar runt i hela satelliten 
som är större än de som vi ska mäta. Så jordningsproblemet är fundamentalt. Där kan jag 
berätta att när det gäller Cluster-projektet så hade vi mer än två dagar då vi satt och dis-
kuterade jordningsproblemet. Ingenjörerna på ESA försökte tala om att det skulle vara si 
och så. Vi var tvungna att sitta där i två dagar för att få dem att begripa att det skulle vara 
på ett visst sätt för att det skulle fungera. Så där ser man att det är oerhört viktigt att ha 
kompetent folk som känner till problemen. 
 
Martin Emanuel: En annan sak som jag funderar på. För er inom Rymdbolaget, eller 
Rymdtekniska gruppen innan dess, hur väl behövde ni egentligen förstå vetenskapen som 
var involverad? Till exempel när man jobbade i Freja, i Viking. 
 
Sven Grahn: Upp till en viss nivå måste man begripa vad det handlar om naturligtvis. 
Det Georg talar om, jordningsfilosofi och elektriska ledare och så där, där måste man ju 
verkligen begripa alltihopa. Partikelexperimenten var inte fullt så mycket, för de klarade 
sig lite bättre. De var inte fullt lika störningskänsliga. Men just vågor och elektriska fält, 
                                                 
62 European Space Research and Technology Centre (ESTEC), ESA:s tekniska centrum beläget i Noord-
wijk, Nederländerna. 
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då måste verkligen ingenjören begripa, och det är oändliga diskussioner. Det är mycket 
jobb, svårt helt enkelt. Hitta en färg som fastnar på satelliten som är elektriskt ledande. 
Och måla dit fanskapet så det inte ramlar av. 
 
Herman Andersson: Vi vet om hur det är eftersom vågexperimentet RPWI är det in-
strument som ställer de högsta kraven på elmiljön ombord på JUICE. PEP gör det till 
viss del, men inte alls i närheten. Det blir långa diskussioner om hur man ska lösa pro-
blemen. Även om man vet vari de består, kan lösningarna vara svåra. 
 
Sven Grahn: Med Freja satte vi ferriter under de där IC-kapslarna för att släcka ut hög-
frekventa signaler. Det måste genomsyra hela systemkonstruktionen. Det går liksom inte 
att bara dra en gräns, här är satelliten och här är experimentet. Måste finnas med hela 
vägen. Det är kul med satelliter. 
 
Martin Emanuel: En annan aspekt: Hur vet man vad man ser och hur kan man åskåd-
liggöra det? Det griper väl in i visualisering. Är det på motsvarande vis, att man måste 
jobba med människor som verkligen klarar av att visualisera? Kanske till och med för er 
forskare, men framför allt om det är någon yttre betraktare som ska kunna begripa vad 
det är ni ser i era experiment. Jag kanske är ute på hal is här, jag kanske vet för lite. Men 
när jag pratade med dig, Herman, så pekade du på visualisering som en annan kompetens 
som kan behövas. 
 
Herman Andersson: Nej, det vet jag inte. Du kanske menar PR, för att mannen eller 
kvinnan på gatan ska begripa vad vi håller på med? Så att de förstår varför vi får så myck-
et pengar, så att vi kan ha kul? 
 
Martin Emanuel: Men är det inte en klassisk problematik när man undersöker någon-
ting som är svårt att se med blotta ögat, att man vill kunna åskådliggöra sina resultat på 
ett sätt som är begripligt visuellt? Men det är ingenting som griper in i era verksamheter? 
 
Rickard Lundin: Jo, det griper in hela tiden. Det gäller ju all forskning. Man visualiserar 
det man själv ser. Du ger dig själv ett tolkningsföreträde, vad som är vikten av det här. 
Det kan ju vara så att mannen på gatan eller kvinnan på gatan inte tycker det är särskilt 
intressant. Då hamnar man egentligen i en konstig diskussion. Därför det är klart, man 
kan ställa sig och föreläsa om vad det är det här går ut på. Men det här är frågan om en 
grundläggande forskningsproblematik, så vi som håller på inom området, vi är ju fångade 
av den här bilden av vad vi gör och vilka våra mål är. Men det är inte säkert att det är så 
kommunicerbart. Om du tar ett partikelinstrument, till exempel, ett vågexperiment, eller 
ett elektriskt fält. Alla vet ju vad elektricitet är, och så kanske man kan hitta generella 
beskrivningar. Partiklar kan komma som regndroppar eller som damm eller någonting 
sådant där. Då är vi på en helt annan nivå, elementarpartiklar av en enklare variant. Inte 
kvasarer eller kvarkar, utan grundläggande element i naturen. Sedan kan man beskriva 
varför man är intresserad av dem. Vi vill mäta de här runt Mars därför att det vi mäter, 
det är sådant som vatten och koloxid och sådant. Vi vill ha en bild av, till exempel, hur 
mycket som försvinner. Det är ju en forskningsbild som man kan kommunicera, men det 
är kanske inte alla som kan relatera till ett speciellt experiment. Då blir det en föreläsning, 
och då tröttnar de.  
 
Lennart Nordh: Jag kan intyga det där. Jag har ju sett mängder av grafer från rymdfysik-
forskare och verkligen försökt att begripa dem, men det är fortfarande väldigt, väldigt 
svårt. Så jag tror på de här beskrivningarna, som du säger, som talar om varför man gör 
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det. För just visualiseringen är svår. För astronomer är det otroligt mycket lättare. Vad 
man än har gjort, så kan man göra sig en riktig bild.  
 
Rickard Lundin: Jo, men vi gör bilder hela tiden. 
 
Lennart Nordh: Ja. En satellit, till exempel, som visar norrskensovaler, det är perfekt. 
Men när du går in på den fysik du vill adressera, då är det svårare. Jag har inget förslag på 
hur du skulle göra det på ett annat sätt. Jag tror bara att man har olika möjligheter bero-
ende på vad man håller på med.  
 
Herman Andersson: Jo, det är precis så. Flyger någon en kamera på en satellit, ja, då 
begriper alla vad de ser efter lite bildbehandling. Här finns lite kratrar, så här ser kometen 
ut och alla kan se det. Det behövs inte så mycket. Lite skalor räcker fint. Men det är en 
helt annan sak om du ska åskådliggöra fältmätningar eller partikelmätningar för att någon 
överhuvudtaget ska begripa det. Jag begriper inte speciellt mycket om jag läser en forsk-
ningsrapport heller, fast jag har varit med och byggt instrumenten. Det är så väldigt spe-
cialiserat. 
 
Sven Grahn: Vid ett tillfälle jag var inne på Vikings forskningscentrum på Esrange. Då 
hade ni kopplat in en högtalare på något av instrumenten. Var det elektrontäthet? Det var 
brus och vågor och så där. Det tyckte jag var häftigt. Jag glömmer aldrig när jag kom in 
där. Det satt ett gäng forskare och det surrade från högtalarna. ”Ja, det där kommer från 
det instrumentet”, sa de. 
 
Georg Gustafsson: Jag kan tala om vad det är. Don Gurnett63 tyckte det var så trevligt 
att spela upp de här elektriska signalerna som kom från norrskensmolnen. Det blev lite 
variationer och det var ganska trevliga att lyssna på dessa visslande signaler. 
 Jag kan berätta en sak som vi har haft problem med, pedagogiskt så att säga. Vi mäter 
normalt spänningen mellan två sensorer för att mäta det elektriska fältet. Men man kan 
mäta strömmen mellan de här också. Där har vi haft ett visst problem. De kallas för 
Langmuirprober efter [Irving] Langmuir64 som levde på 1920-talet. Han kom fram till att 
man kunde mäta många fundamentala plasmaparametrar. Principen är väldigt enkel. Det 
är en diod, och en diodkurva, en ström-spänning kurva. Det vet de flesta hur den ser ut. 
Och all signal finns inom diodkurvan. Det var svårt att förmedla att det är ett kraftfullt 
verktyg för att studera plasma. Men jag kan berätta, att nästa all forskning som har kom-
mit från Uppsala när det gäller Cassini, är baserat på den där kurvan. Nu mäter man 
elektroner och joner, och man mäter strömmar och temperaturer m.m.. Så den har ut-
vecklats något enormt, och det är Uppsala som har varit ledande i den utvecklingen. 
 
Martin Emanuel: Kjell, jag undrar om du också har någonting att bidra med när det 
gäller de här långa perspektiven och ingenjörens roll? Du har ju en fyrtioårig karriär inom 
institutet. Hur förändrades din roll under den här tiden? 
 
Kjell Lundin: Ingenjörens roll, det är att hålla forskarna i styr. Det är lite så, för forskar-
na går in och skriver en proposal och vi är oftast inte med så där aktivt. Då har man ju 
vilda mål och sedan kommer någon och presenterar förslaget, och då ska man ta ner dem 
på jorden. Det är egentligen vår uppgift. Men det är klart att det är samarbete också. Det 

                                                 
63 Donald A. Gurnett, experimentell rymdplasmafysiker vid University of Iowa, USA. 
64 Irving Langmuir (1881–1957), amerikansk kemist och fysiker. 
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låter kanske lite konstigt det här, men så fungerar det ofta. Att forskarna har sina idéer 
och ibland, eller för det mesta, så är vi med i diskussionerna också. 
 
Martin Emanuel: Så du tänker dig forskaren som visionären och ingenjören som rea-
listen? 
 
Kjell Lundin: Nej det är inte så stor skillnad mellan det där egentligen. När jag förkla-
rade för Bengt vad en ingenjör gör, då sa han, ”Ja, det är ungefär som forskning”. Så det 
ligger inte så långt bort. Men vi har våra problem. Det dyker upp när man bygger ett 
instrument, så råkar man alltid ut för problem. Det är något som inte fungerar som det 
ska, och då får man sitta där och fantisera om hur man löser problemet egentligen. Och 
för det mesta så löser man problemet. Bengt tyckte att det påminner lite om forskning. 
 
Bengt Hultqvist: Det är ju det. 
 
Johan Kärnfelt: Bara för att följa upp det där. Är inte ingenjörer också visionärer, alltså 
när ni bygger era instrument? Drömmer om att kunna åstadkomma någonting, att klara 
av det där. Det finns väl en sådan komponent i ingenjörsskapet? 
 
Sven Grahn: Har du inte hört Theodore von Kármáns uttalande om skillnaden mellan 
forskare och ingenjörer. ”The scientist seeks to determine what is. The engineer seeks to 
create what never was.” Den du! 
 
Martin Emanuel: Som ni har märkt så gick min ursprungliga plan att beta av projekten 
om intet, men jag tycker ändå att vi har haft en bra diskussion. Jag undrar om vi inte ska 
använda den sista stunden till den här avrundningen. 
 
Johan Kärnfelt: Vi har en liten stund kvar. Vi tänkte oss en runda för att avsluta, och att 
ni kanske kunde vara lite visionära. Ni har ju i era yrkesroller dragit upp planer för fram-
tiden, genom hela karriären kan jag tänka mig, många av er. Men om ni funderar femtio 
år framåt. När jag var på astronomdagarna här, då var det någon som berättade om den 
här JUICE-missionen till Jupiters isiga månar, med uppsändning 2022 och som ska vara 
framme 2030, att en del av de doktorander som ska disputera på data därifrån, de är inte 
födda ännu. Det är de här enorma perspektiven som finns i det här materialet. Så jätte-
kort, tänk framåt femtio år. Vart är vi på väg som svensk rymdnation? Sven, vill du börja? 
Kort. En eller två minuter. 
 
Sven Grahn: Jag hoppar över. Det är för svårt på två minuter.  
 
Johan Kärnfelt: Någon annan sig känner sig manad? 
 
Lennart Nordh: Då måste jag prata för astronomin. Jag hoppas och tror att vi har 
kommit ett ordentligt steg framåt för att förstå livsbetingelser utanför vårt solsystem. Det 
tror jag kommer ske och det kommer att finnas tekniska möjligheter att observera betyd-
ligt mer. Om man sedan kan dra säkra slutsatser av det man observerar, det låter jag vara 
osagt. 
 
Johan Kärnfelt: Kommer Sverige som rymdnation att kunna spela någon roll i det sam-
manhanget? 
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Lennart Nordh: Ja, absolut. Det finns ett antal personer som jobbar med detta och som 
är med i olika forskningsprojekt som har precis detta som syfte. Men det är klart, att det 
kommer att ske inom ramen för internationellt samarbete. 
 
Rickard Lundin: Jag skulle vilja ge en lite annorlunda version. Jag såg alldeles nyligen på 
YouTube, av en slump bara, om vad som håller på att ske inom artificiell intelligens. 
Tjugo år tillbaka i tiden, lite mer, då satt Olle Norberg65 och några ingenjörer här och 
började drömma om att bygga en nanosatellit, som skickades upp 2000, någonting så-
dant. Insteget kom egentligen från den här rymdingenjörsutbildningen som fanns här då. 
Då var det en snubbe från USA, anställd på rymdingenjörsutbildningen, som höll på med 
artificiell intelligens. För att inte glömma en av våra professorer, Ludwik Liszka,66 som lät 
tillverka små spindlar som kunde gå över bordet utan att ramla ner. Vi kan säga att det är 
ett förstadium till neurala sensorer. Idag är det fullständigt otroligt vad man kan göra med 
artificiell intelligens. Du har ju små hundar, springande hundar, som springer fortare än 
en vanlig hund, och så vidare. Så det har gått väldigt fort. Det vi hade tänkt då, efter vår 
egen första egentillverkade nanosatellit Munin,67 som sändes upp 1999 var att fortsätta 
utvecklingen av ”intelligenta” nanosatelliter. En fortsättning av fler Munin, som kontak-
tade jorden i stället för att vi kontaktade Munin. Vi kontaktade någon gång då och då för 
att ladda upp en serie av kommandon för datanedtagning, data som Munin senare dum-
pade ned själv. Planen var att en nästa nanosatellit, Hugin, skulle vara ännu mer intelli-
gent. Den skulle vara i princip oberoende. Kretsa i en bana runt jorden hela tiden som är 
ganska väl bestämd. Men ändå, dumpa data, inklusive att ange sin nya bana. Idag är det 
inga konstigheter. Man laddar ned satellitdata, satelliten ger GPS-position, talar om, här 
är jag, detta är min position. Så mycket kommer ju att hända. Om vi ska till andra plane-
ter till exempel. Om man ska ner på Venus, då krävs det ju väldigt mycket, behöver tåla 
höga temperaturer. Ska vi ner på någon annan planet, någon asteroid eller något sådant, 
så kommer det att krävas en ny typ utav robotteknik som är så avancerad att man kan 
föreställa sig att det sitter en gubbe ombord där och har sina egna tankar och föreställ-
ningar. Så det kan hända mycket på rymdsidan. 
 
Johan Kärnfelt: Så mera artificiell intelligens. 
 
Rickard Lundin: För vi människor har ju problemet att vi bara lever i sjuttio, åttio år. 
Men en rymdprob baserad på artificiell intelligens kan ju leva längre, förutsatt om den har 
ett energisystem som kan lagra, eller har inneboende stora mängder energi, till exempel 
nukleär energi. Bara det är ju en utmaning i sig. Det krävs en ny form av energi som gör 
att rymdproben kan leva i hundratals år. 
 
Sven Grahn: Jag gjorde en presentation nyligen vid Sputnikjubiléet. Då har jag lagt upp 
några bilder. Den ena är en bild av bröderna Wrights flygplan 1903. Och så har jag tagit 
en bild av Boeing 720, ett jetflygplan sextio år senare. Klonk. Otrolig teknisk utveckling. 
Så hade jag en bild av den raket som skickade upp den första sputniken, och sedan den 
raketen som skickar upp kosmonauter och astronauter till rymdstationen. Det är samma 

                                                 
65 Olle Norberg, f. 1963, rymdfysiker, tekn. dr. IRF 1998. Satellitkontrollingenjör i Rymdbolaget med place-
ring vid Esrange Space Center 1988–89, platschef där 2001–09, och seden dess Generaldirektör Rymdsty-
relsen. 
66 Ludwik Liszka, f. 1935, fil.dr. fysik, Stockholms universitet 1966, sedermera professor vid IRF-Umeå. 
67 Munin, 6 kg tung, sändes upp den 21 november 2000 från Vandenbergflygbasen i Kalifornien, fungerade 
till den 12 februari 2001. 
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raketkonstruktion. Den ryska R7-raketen Semjorka.68 Det har inte hänt ett smack egentli-
gen på raketteknikens område. Utom en sak, återanvändbarhet, som Elon Musk vill 
prova. Då är frågan, hur långt kan man driva det? Han säger att han ska kunna återan-
vända även det andra steget. Första steget är inte enkelt, men i alla fall görbart. Hur åter-
vinner man det andra steget? Om man kan åstadkomma en förändring i transportkostna-
der i rymden med säg en faktor tio, hur kommer det att förändra verksamheten i rymden? 
Kommer det att lyckas eller inte? Det är grundläggande tekniker, hans raket är ju inte ett 
dugg annorlunda i grunden än R7:an, skickades upp 1957. Men han har då lagt till det här 
med återanvändbarheten, som möjliggör satellitnavigering och väldigt avancerade regler-
teknik och programvaruutveckling för styrning. Men själva raketen är fortfarande samma 
gamla pryl i princip. Så att det är svårt att sia. Men anta att han har rätt, att man kan sänka 
transportkostnaden är faktor tio eller ännu mera, då blir det ju väldigt billigt att bedriva 
verksamhet i rymden, och då kanske vi till och med kan städa efter oss. I sådana fall så 
kommer det bli mycket billigare att skicka upp saker. Det kommer kanske inte påverka 
kostnaderna för att bygga vetenskapliga instrument, för de är fortfarande svåra att bygga, 
för man knuffar på gränserna hela tiden. Men rymdtransporter kan ju potentiellt bli billi-
gare. Det kan då göra det möjligt för svenska rymdforskare att bli ännu mer aktiva. 
 
Bengt Hultqvist: Under hela den här tiden som vi hållit på med rymdforskning så har 
allt det intressanta kommit som överraskningar. Så länge vi har överraskningar är forsk-
ningsfältet i ett gott skick. När det börjar ta slut på överraskningarna och det bara blir 
frågan om att fylla igen kunskapshål, då är vi inne på det sluttande planet. När vi håller på 
tillräckligt länge, så att det även börjar bli ont om kunskapshål, då är det dags att lämna 
området. Då ska man ägna sig åt något annat. Det är ju något som gäller generellt för all 
forskning, att det går alltid från där det är fullt med överraskningar. Eftersom vi hoppas 
på att det fortfarande ska komma överraskningar, så är det väldigt svårt att säga vilka de 
är, för det går inte att planera för. Men utan överraskningar så får vi lägga ner. Det är den 
enkla historien. Men överraskningar kan ju vara av alla möjliga slag. Det har det hittills 
varit. Allt intressant nytt vi har kommit fram till har varit överraskningar. Vi har planerat 
våra experiment och skrivit ansökningar där vi har talat om hur viktigt detta är för det 
och det och detta. Men det har alltid varit så att har vi bara kunnat göra det vi har skrivit 
att vi vill göra, då har vi varit missnöjda. Då har det inte varit några överraskningar. Så 
alltihop beror på vad vi möter för överraskningar. Då gäller det att vara tillräckligt upp-
finningsrika så att vi kan producera överraskningar. Det är det det gäller i stort sett. Lik-
som all forskning, från överraskningar via ifyllande av kunskapshål till läroböcker.  
 
Johan Kärnfelt: Jag tror vi hoppas på några stora överraskningar både inom raketteknik 
och artificiell intelligens och även inom andra områden framöver. Men nu får vi runda 
av. Vill du säga någonting, Martin? 
 
Martin Emanuel: Hemskt mycket tack för att ni har kommit hit och delat med er av era 
erfarenheter. Det har varit väldigt intressant tycker jag. Tack för idag. 

                                                 
68 R-7 Semjorka, världens första interkontinentala ballistiska robot, utvecklad av Sovjetunionen under det 
kalla kriget. 
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